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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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يصــدر العــدد التاســع مــن مجلــة الحــق وقــد تراكمــت لــدى جمعيــة الحقوقييــن العديــد مــن 
الخبــرات العامبــة والعملبــة أهلتهــا لتكــون مقصــدا لنشــر أبحــاث علميــة راقيــة متميــزة 
تتســم بالجــودة والغــزارة فــي مباحثهــا مــن علمــاء أجــالء وقضــاة أفاضــل ويضــم العــدد 
التاســع أبحاثــا متنوعــة المجــاالت منهــا مــا أصــل لســبق الشــريعة اإلســالمية فــي تنــاول 
موضــوع حقــوق اإلنســان وتفردهــا بنزعــة أنســانية عامــة ويجاريــه بحــث آخــر حــول 
ــاة ومــدى مشــروعية  مســألة ثــار حولهــا جــدل كبيــر بخصــوص حــق الجنيــن فــي الحي

إجهاضــه أذا مــا كان مصابــاً بالتشــوه الخلقــي.
كمــا تنــاول بحثيــن آخريــن موضوعيــن ذوي صلــة بالمرفــق القضائــي مــن حيــث مناقشــة 
القضــاء بالشــاهد واليميــن وتأســيس حــق التقاضــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
باالســتناد إلــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية وأحــكام القوانيــن الوطنيــة وناقــش بحــث آخــر 

موضــوع الحوالــة واآلثــار المترتبــة عليهــا وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
إننــا نأمــل أن تثــري هــذه األبحــاث العلميــة الســاحة الشــرعية والقانونيــة فــي الدولــة وأن 

ترفدهــا بالجديــد النافــع فــي المســائل التــي تــم التطــرق إليهــا
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االستاذ الدكتور محمد الزحيلي

مقدمة
الحمــدهلل الــذي خلــق االنســان فــي احســن تقويــم و فضلــه علــى معظــم المخلوقــات و جعلــه 

خليفــة فــي االرض و ســيدا فيهــا .
ــه  ــله اللل ــذي ارس ــد هللا ال ــن عب ــد ب ــانية محم ــول االنس ــى رس ــالم عل ــالة و الس و الص
رحمــة للعالميــن مــن االنــس و الجــن و اصطفــاه مــع ســائر الرســل و جعلــه اكمــل النــاس 
ــوة  ــي البشــر و االس ــدوة لبن ــل و الق ــان الكام ــل و االنس ــوذج االمث ــون النم ــن ليك اجمعي

ــد: للمســلمين و بع
ــق  ــر المنطل ــي تعتب ــاني و الت ــريع االنس ــي التش ــانية ف ــة االنس ــن النزع ــث يبي ــذا بح فه
الحقيقــي و الواقعــي والســند الشــرعي لحقــوق االنســان و نعرضــه فــي تمهيــد عــدة 
فقــرات تكشــف االحــكام العمليــة الشــرعية لممارســة حقــوق االنســان فعــال و ليــس شــعارا 

ــوم . ــراه الي ــا ن للمتاجــرة كم
تمهيد : االنسان محور الرسالة السماوية :

ــه فــي احســن صــورة و منحــه العقــل و االدراك و االرادة  ــد كــرم هللا االنســان و خلق لق
و فضلــه علــى كثيــر ممــا خلــق و ســخر لــه مافــي الكــون ثــك رعــاه بابتعــاث الرســل و 
االنبيــاء بهدايتــه و ارشــهاده و انــزل لــه الصحــف و الكتــب ليســير علــى النهــج القويــم و 

الصــراط المســتقيم ، قــال تعالــى :
}و لقــد كرمنــا بنــي ادم و حملناهــم فــي البــر و البحــر و رزقناهــم مــن الطيبــات و 

ــال{ ــا تفضي ــن خلقن ــر مم ــى كثي ــم عل فضلناه
ــم  ــم هللا ربك ــات ذلك ــم مــن الطيب ــم و رزقك ــم فاحســن صورك ــى: }و صورك ــال تعال و ق

ــن{)1( ــارك هللا رب العالمي فتب
ــاء و  وان االنســان هــو الهــدف االول و الرئيســي للرســاالت و ارســال الرســل و االنبي
ــال  ــود اص ــو المقص ــكام و ه ــريع و االح ــور التش ــو مح ــرائع و ه ــب و الس ــزال الكت ان
بالخطــاب القرانــي و الرعايــة النبويــة الشــريفة و فــي جميــع االحتهــادات الفقهيــة و 
تصرفــات الخلفــاء و الحــكام و الــوالة و بالتالــي فــال عبــرة شــرعا و عقــال و اجتهــادا الي 
حكــم او مبــدا او قاعــدة او تشــريع يتعــارض مــع مصلحــة االنســان او يؤثــر فــي مكانتــه 

ــه و حاضــره و مســتقبله. ــاره و كيان ــه و اعتب ــه و وجــوده و حقوق و كيان

1   قــال ابــن العربــي رحمــه اللــه تعالــى : )ليــس للــه تعالــى خلــق احســن مــن االنســان فــان اللــه خلقــه 
حيــا عالمــا قــادرا مريــدا متكلمــا ســميعا بصيــرا مدبــرا حليمــا..( ثــم قــال: )هــذا يدلــك علــى ان االنســان 

احســن خلــق اللــه باطنــا و هــو احســن خلــق اللــه ظاهــرا ( تفســير ابــن العربــي 4/ 1941 
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و مــن هنــا تتجلــى النزعــة االنســانية المطلقــة للتشــريع االســالمي و ان اهــم وصــف و 
اعلــى نعــت لالســالم و احكامــه م شــرعه انــه انســاني بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى.
االنســان هــو الغايــة المنشــودة لــكل مــا يجــري علــى الكوكــب االرضــي و االنســان هــو 
غايــة النظــم و التشــريعات و هــو محــط االنــزار فــي مختلــف العلــوم و الجــل االنســان 

تشــرع االحــكام و يجهــد النــاس فــي االنتــاج و العمــل و االكتشــافات و االختراعــات .
ــا  ــة و هدف و االنســان هــو محــور الرســاالت الســماوية؛الن االنســان هــو المقصــود غاي

فمــن اجلــه وجــد كل شــيء.
فــاهلل تعالــى خلــق ادم و جعلــه خليفــة فــي االرض مــع ذريتــه و لــم يخلقــه عبثــا و لــم يتركه 
ســدى و انمــا تكفــل بهدايتــه و ارشــاده و اخــذ بيــده الــى الطريــق االقــوم و المنهــج االمثــل 
و طمأنــه منــذ اســتقراره فــي االرض انــه لــن يدعــه طعامــا ســائغا لوســاوس الشــيطان و 
لــن يتركــه نهبــا للوهــم و الخبــط و الضــالل و لــم يســلمه للجهالــة و الحيــرة و الضيــاع و 
انمــا اكرمــه بالهدايــة و الرشــاد للتــي هــي اقــوم فقــال تعالى:}قلنــا اهبطــوا متنهــا جميعــا 

فامــا يأتينكــم منــي هــدى فمــن تبــع هــداي فــال خــوف عليهــم و ال هــم يحزنــون{ 
هكــذا توالــت الرســل و تتابــع االنبيــاء و انزلــت الكتــب و كلهــا تــدور علــى محــور واحــد 
و هــو االنســان بمــا يحقــق لــه الســعادة فــي الدنيــا و االخــرة و جــاءت الشــرائع لتأميــن 

مصالــح النــاس.
يقــول احــد الباحثيــن لعــل اروع مافــي االديــان و مــا يشــدني انــا شــخصيا هــو انهــا تعظــم 
مــن شــأن االنســان وال تتركــه فــي هــذا لوجــود نهبــا للتشــتت و الضيــاع و فقــدان االمــل... 
ويصــل االســالم الــى الــذروة فــي اظهــار هــذه الرابطــة بيــن القــدرة الخالقــة المدبــرة لهــذا 
الكــون و بيــن االنســان، فليــس االنســان فــي حقيقتــه اال مظهــر هــذه القــوة االلهيــة،و هــذا 

الوجــود و دليــل مشــيئتها علــى االرض)1(
ــها  ــا واساس ــريعة مبناه ــى :ان الش ــه هللا تعال ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــة اب ــول العالم و يق
علــى الحكــم و المصالــح و مصالــح العبــاد فــي المعــاش و المعــال،و هــي عــدل كلهــا و 
رحمــة كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل الــى الجــور، و عــن الرحمــة الــى ضدهــا، 
ــث فليســت مــن الشــريعة، و  ــى العب ــة ال ــى المفســدة، و عــن الحكم و عــن المصلحــة ال
ــه  ــه،و ظل ــن خلق ــه بي ــاده و رحمت ــن عب ــا بالتأويل،فالشــريعة عــدل هللا بي ــت فيه ان ادخل
ــة عليــه و علــى صــدق رســوله صلــى هللا عليــه و ســلم اتــم  فــي ارضــه،و حكمتــه الدال

1   األستاذ أحمد حسين، من قضايا الرأي العام في اإلسالم ص 10 – 11

داللــة و اصدقهــا1 ان االســتقراء الحــكام االســالم و التتبــع لنصوصــه يؤكــد ان ذلــك، و 
ان الهــدف منهــا االنســان و مــن اجــل االنســان، و لمصلحــة االنســان،حتى انمــا يتوهمــه 
البعــض – مجازا-انــه حــق هلل تعالــى او لالمــة و المجتمــع،او للنظــام العام،فانــه لالنســان 
حصــرا و حتــى العقيــدة و االيمــان و العبــادات التــي يتوجــه بهــا االنســان الــى هللا الخالــق 
البــارئ، فانهــا حتمــا لمصلحــة االنســان، و تعــود اليــه حصرا،فــاهلل تعالــى ال تنفعــه طاعــة 
، وال تضــره معصيــة.و هــذا كالم عــام و نريــد تأكيــده تفصيــال مــع االدلة،ليعــرف القــارئ 
عظــة االســالم ، ورســالته ، وهدفــه و غايتــه و يطمئــن المؤمــن الــى دينــه و عقيدتــه و 
تشــريعه، و يــزداد ايمانــا و تســليما و شــكرا هلل تعالــى علــى فضلــه و ذلــك فــي الفقــرات 

التاليــة:
أوال:العقيدة و االيمان لمصلحة االنسان :

ان العقيــدة االســالمية لمختلــف اصولهــا و فروعهــا انمــا جــاءت لرعايــة مصالــح االنســان 
فــي هدايتــه الــى الديــن الحــق و االيمــان الصحيــح مــع تكريمــه بيــن المخلوقــات و الســمو 
بــه عــن مزالــق الضــالل و االنحــراف و انقــاذه مــن العقائــد الباطلــة و االهــواء المختلفــة 
ــاهلل الواحــد االحــد و  ــان ب ــدة لترســيخ االيم ــة فجــاءت احــكام العقي و الشــهوات الحيواني
ــه و ينجــو مــن الوقــوع فــي شــرك  ــه و ايمان ــاب الطاغــوت ليســمو االنســان بعقيدت اجتن
ــياطين و  ــوم و ش ــر و نج ــرود و شــمس وقم ــر و ق ــن بق ــات م ــه المخلوق ــة و تألي الوثني

طواغيــت بشــرية و الهــة مزعومــة و غيــر ذلــك.
قــال تعالــى :} فمــن يكفــر بالطاغــوت و يؤمــن بــاهلل فقــد اسمتمســك بالعــروة ال انفصــام 

لهــا {
و قــال تعالــى:} و الذيــن اجتنبــوا الطاغــوت ان يعبدوهــا و انابــوا الــى هللا لهــم البشــرى 
ــاد )17( الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون احســنه اولئــك الذيــن هداهــم هللا و  فبشــر عب

اولئــك هــم الــوا االلبــاب {.
وقــال تعالــى مبينــا الحكمــة و الغايــة مــن خلــق االنســان:} و هــو الــذي خلــق الســماوات و 

االرض فــي ســتة ايــام و كان عرشــه علــى المــاء ليبلوكــم ايكــم احســن عمــال {
و قــال تعالــى:} و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال ليعبــدون )56( مــا اريــد منهــم مــن رزق 

و مــا اريــد ان يطعمــون )57( ان هللا هــو الــرزاق ذو القــوة المتيــن{
و بيــن تعالــى ان الحكمــة و الغايــة و الهــدف مــن ابتعــاث الرســل هــي تحقيــق المصلجــة 
الكبــرى لالنســان فــي عبــادة هللا وحــده و اجتنــاب الطاغــوت ليفــوز برضــاء هللا فــي الجنــة 

1  أعالم الموقعين له 14/3
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دون ان يبقــى لالنســان حجــة علــى هللا تعالــى بكفــره و ضاللــه و انحرافــه، قــال تعالــى: 
} ولقــد بعثنــا فــي كل أمــة رســوال ان اعبــدوا هللا و اجتنبــو الطاغــوت{

فال يكون االنسان عبدا إلنسان او الة.
ــاس  ــون للن ــال يك ــن لئ ــى:} رســال مبشــرين و منذري ــال تعال ــاد ، و ق ــوان او لجم او لحي

ــى هللا حجــة بعــد الرســل { عل
و صــرح القــران الكريــم بالحكمــة و المصلحــة مــن بعثــة محمــد صلــى هللا عليــه و ســلم 

خاصة،فقــال تعالــى :} و مــا ارســلناك اال رحمــة للعالميــن {
و االيات و االحاديث في ذلك كثيرة و صريحة.

و بيــن تعالــى ان الغايــة و الهــدف مــن انــزال الكتــب لتحقيــق مصالــح االنســان، بتحقيــق 
الســعادة لــه فــي الدنيــا و الفــوز و النجــاة باالخــرة، ليخرجــه مــن الظلمــات الــى النور،قــال 
تعالــى:} كتــاب انزلنــاه اليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات الــى النــور بــاذن ربهــم الــى 

صــراط العزيــز الحميــد{
و بيــن هللا تعالــى فــي ايــه واحــد الحكمــة مــن ارســال الرســل و انــزال الكتــب بــأن يقــوم 
النــاس بالقســط و العــدل و االســتقامة و هــو قمــة العــزة لالنســان و الكرامــة ، فبالعــدل 
قامــت الســماوات و االرض ، و هــو اســاس الملــك، و ســر الحضــارات ، قــال تعالى:}لقــد 
ارســلنا رســلنا بالبينــات و انزلنــا معهــم الكتــاب و الميــزان ليقــوم النــاس بالقســط و انزلنــا 

الحديــد فيــه بــأس شــديد و منافــع للنــاس{
ــال  ــا لالنســان حصرا،فق ــران بشــكل عــام و شــامل و انه ــة الق ــى وظيف ــن هللا تعال ــم بي ث
تعالــى:} ان هــذا القــران يهــدي للتــي هــي اقــوم و يبشــر المؤمنيــن الذيــن يعملــون 
ــال  ــى ق ــدة، حت ــروع العقي ــة ف ــك مــن بقي ــر ذل ــرا {، و غي الصالحــات ان لهــم اجــرا كبي
احــد المفكريــن ان العقــل الصحيــح يوجــب وجــود اليــوم االخــر لتتــم العدالــة المطلقــة بيــن 
البشــر، و يلقــى كل انســان جــزاء مــا جنــت يداه،ومــا كســبت يمينــه ، و ينصــف المظلــوم 
ــاء و الطغــاة و الحــكام و  ــه االقوي ــذي اســتولى علي ــه ال ــم، و يعــوض عــن حق مــن الظال
الرؤســاء و غيرهــم و هــذا مــا قــرره الشــرع الحنيــف بالنصــوص الصريحــة القطعيــة.

ثانيا: العبادة في االسالم تعود على االنسان:
وردت نصــوص كثيــرة تبيــن الحكمــة و الغايــة مــن العبــادات االســالمية و انهــا لتحقيــق 
مصلحــة االنســان ، و ان هللا غنــي عنهــا، قــال عــز و جــل : }ياأيهــا النــاس اعبــدو ربكــم 
الــذي خلقكــم و الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون{.، فالقصــد مــن العبــادة التــزود بالتقــوى 
التــي تصلــح االنســان و االنســانية، و هــو مــا جــاء مفصــال فــي كل عبــادة ففــي الصــوم 

قــال تعالى:}ياأيهــا الذيــن امنــو كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم 
لعلكــم تتقــون{

و فــي الحــج قــال تعالــى :}الحــج أشــهر معلومــات فمــن فــرض فيهــن الحــج غــال رفــث 
وال فســوق وال جــدال فــي الحــج و مــا تفعلــوا مــن خيــر يعملــه هللا و تــزودوا فــإن خيــر 

الــزاد التقــوى و اتقــون يــا أولــي األلبــاب{
فالحــج دورة تدريبيــة و تربويــة للمســلم فــي التعــود علــى الفضائــل و االخــالق الكريمــة و 
البعــد عــن الفســاد و الرذائــل فــال يرفــث وال يفســق وال يجــادل و انمــا يجــب عليــه التــزود 
بالتقــوى فــي مناســك الحــج،و ان هللا لغنــي عــن صيــام االنســان وال يريــد لــه الجــوع و 
ــا عــن  ــا و ترفعه ــي العلي ــا ف ــة نفســه و ســموها و ارتقائه ــدف لتربي ــا يه العطــش و انم

الدنــس و الشــهوات، حتــى ال يكــون االنســان عبــدا للمــادة و أســيرا للشــهوة.
و قال تعالى عن الصالة:}و أقم الصالة ان الصالة تنهى عن الفحشاء و المنكر{

 و أكــد رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم ذلــك فقال:)مــن لــم تنهــه صالتــه عــن الفحشــاء 
ــث  ــي الحدي ــالم ف ــه الصــالة و الس ــال علي ــدا()1( و ق ــن هللا إال بع ــزدد م ــم ي ــر ل و المنك
القدســي عــن هللا تعالــى: )يــا عبــادي لــو أن اولكــم و أخركــم، و انســكم و جنكــم، كانــو 
علــى اتقــى رجــل منكــم مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شــيئا، يــا عبــادي لــو أن أولكــم و آخركــم 
و انســكم و جنكــم ، كانــو علــى افجــر قلــب رجــل منكــم مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئا(

 )2(

و هكــذا يؤكــد العلمــاء علــى االهــداف االجتماعيــة و النفســية و االقتصاديــة و التربويــة و 
الصحيــة لالنســان فــي العبــادات ليكــون نفعهــا حصــرا لالنســان فــردا و جماعــة، فالهــدف 

االخيــر و الغايــة القصــوى للعبــادة و النزعــة االنســانية البحتــة.
ثالثا:التشريع االسالمي لمصلحة االنسان:

ان احــكام المعامــالت التــي يتكــون منهــا التشــريع االســالمي فــي المجــال العملــي، و فــي 
ــة، و  ــاء عام ــات و القض ــات و العقوب ــخصية و الجناي ــوال الش ــة و االح ــؤون المالي الش
السياســة الشــرعية بشــكل اعــم كلهــا تهتــف لتحقيــق مصلحــة االنســان، و تحقــق النزعــة 
ــن  ــى بي ــك ان هللا تعال ــي التعامــل، و ليــس مــن اجــل المــادة فحســب.فمن ذل االنســانية ف
ــن مــا  ــع لهــم، وتامي ــب النف ــاس لجل ــح الن ــق مصال ان الهــدف مــن المعامــالت هــو تحقي

1  هــذا الحديــث رواه الطبرانــي عــن ابــن عبــاس باســناد ضعيــف، و رواه علــي بــن معبــد مــن حديــث 
الحســن مرسال،باســناد صحيح)فيــض القديــر221/6(و معنــاه صحيــح 

ــات  ــي ذر مرفوعــا )االتحاف ــان عــن اب ــن حب ــة و اب ــو عوان ــث رواه مســلم و الحاكــم و اب 2 هــذا الحدي
ــم34(  ــة للنــووي رق ــن النووي الســنية فــي االحاديــث القدســية ص41و االربعي
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ينتفعــون بــه ، و دفــع المفاســد عنهــم، و درء الضــرر و المشــاق عنهــم، و ازالــة الفســاد 
والغــش و كل مــا يــؤدي للنــزاع و االختــالف و التفــرق فيمــا بينهــم،و االمثلــة كثيرة،منهــا:
ــال  ــم ق ــوه{ ث ــمى فاكتب ــل مس ــى اج ــن ال ــم بدي ــو اذا تداينت ــن امن ــا الذي ــال تعالى:}ياايه ق

ــى: تعال
}و استشهدو شهيدين من رجالكم{الى قوله تعالى محددا الهدف و الغاية من ذلك:

}ذلكم اقسط عند هللا و اقوم للشهادة و ادنى اال ترتابوا{
و قــال تعالــى فــي بيــان الهــدف مــن النهــي عــن اكل المــال بالباطــل،و انــه ظلم لالنســان،و 
ــوا بهــا الــى الحــكام  ــوا اموالكــم بيبنكــم بالباطــل و تدل ــان و مفســدة:}وال تأكل ــم و طغي اث

لتأكلــوا فريقــا مــن امــوال النــاس باالثــم و أنتــم تعلمــون{
و بيــن تعالــى الحكمــة و الهــدف و المقصــد مــن تحريــم الخمر،فقــال تعالــى :}انمــا يريــد 
الشــيطان ان يوقــع بينكــم العــداوة و البغضــاء فــي الخمــر و الميســر ويصدكــم عــن ذكــر 

هللا و عــن الصــالة فهــل انتــم منتهــون{
و بيــن تعالــى الحكمــة و الغايــة مــن مشــروعية القصــاص و انهــا لتأميــن الحيــاة البشــرية 
بأنصــع صورهــا و حفــظ االنفــس و االرواح،فقــال تعالــى:} و لكــم فــي القصــاص حيــاة يــا 
اولــي االلبــاب لعلكــم تتقــون{، وأكــد ذلــك رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم فــي الحكمــة 
ــه فــي االرض خيــر الهــل االرض مــن ان يمطــروا  ــال: )حــد يعمــل ب مــن الحــدود ،فق
اربعيــن صباحــا()1(، و حــذر القــران الكريــم تحذيــرا شــديدا مــن االعتــداء علــى النفــس 
االنســانية،فقال تعالى:}انــه مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس او فســاد فــي االرض فكأنمــا قتــل 

النــاس جميعــا{.
ــى  ــدف ال ــا ال ته ــي التكاليف،وانه ــاس ف ــى الن ــع الحــرج و المشــقة عل ــى رف ــت عل وبين
االرهــاق و العنــت ،فقــال تعالــى :}ال يكلــف هللا نفســا اال وســعها{، و قــال تعالــى :}مــا 
ــم  ــل عليك ــا جع ــم و م ــو اجتباك ــى :}ه ــال تعال ــن حــرج{، وق ــم م ــل عليك ــد هللا ليجع يري
فــي الديــن مــن حــرج{، ومــن ثــم فتــح الشــرع بــاب الرخــص عنــد وجــود المشــقة فــي 
التكليــف، ثــم رغــب بذلــك مراعــاة للجانــب االنســاني فــي العمل،فقــال عليــه الصــالة و 

ــه()2( . ــى عزائم ــا ييحــب ان تؤت ــى رخصــه كم الســالم: )ان هللا يحــب ان تؤت

ــه  ــه عن ــرة رضــي الل ــي هري ــن اب ــه)848/2( ع ــن ماج ــائي )68/8(و اب ــث رواه النس ــذا الحدي 1  ه
ــا. مرفوع

2  هــذا الحديــث رواه االمــام احمــد)71.108/2(و فــي لفــظ اخــر ألحمــد: ) مــن لــم يقبــل رخصــة اللــه 
كان عليــه مــن االثــم مثــل جبــال عرفــة(و رواه ابــن حبــان وصححــه عــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا،و 

البــزار باســناد حســن، والطبراني)الترغيــب و الترهيــب 135/2( 

ــكاب المحرمــات و  ــد رخــص الشــرع بارت ــي التكاليــف ق ــة للجانــب االنســاني ف و رعاي
المحظــورات فــي ســبيل الحفــاظ علــى النفــس االنســانية،وضع الفقهــاء القاعــدة المشــهورة 
ــوالة و الرئيــس  ــد العلمــاء تصرفــات االمــام و ال )الضــرورات تبيــح المحظــورات( وقي
بــأن تكــون حصــرا لمصلحــة االنســان، وقالــوا: )تصرفــات االمــام علــى الرعيــة منــوط 
بالمصلحــة( أي: مرتبــط بتحقيــق مصالــح النــاس، و اال اعتبــرت باطلــة، و تلغــى، و اتفــق 

الفقهــاء علــى عــدم التكليــف عمليــا بالمســتحيل.
ــة وجــود الضعــف االنســاني الســباب و  ــاذج اخــرى ، وخاصــة حال و ســوف نذكــر نم
ــة  ــة النســانيتهم ،و حماي ــاء رعاي ــة هــؤالء الضعف ظــروف متعــددة فجــاء الشــرع لحماي

ــاعدتهم. ــا لمس ــم، وتحقيق ــتجابة لمتطلباته ــم ، و اس لحقوقه
رابعا: حفظ النفس االنسانية احد المصالح الضرورية الخمس في االسالم:

ــاس  ــح الن ــن مصال ــاس ، ولك ــح الن ــق مصال ــي تحقي ــابقا ان مقاصــد الشــريعة ه ــا س بين
ليســت علــى درجــة واحــدة ، و انمــا هــي علــى مســتويات متعــددة، و درجــات متفاوتــة من 
حيــث االهميــة، و الخطــورة، و حاجــة النــاس لها،فبعضهــا ضــروري جوهــري يتعلــق 
ــا  ــة و بعضه ــح الضروري ــل للمصال ــا مكم ــات حياته،وبعضه ــان و مقوم ــود االنس بوج
تتطلبهــا مــكارم االخــالق و الــذوق الصحيــح لتأميــن الرفاهيــة للنــاس ،وتوفيــر الكماليــات 
لهم،فدرجــات المصالــح هــي الضرويــات و الحاجيــات و التحســينات و المكمــالت لــكل 

نــوع.
و المصالــح الضروريــة هــي التــي تقــوم عليهــا حيــاة النــاس الدينيــة و الدنيوية،ويتوقــف 
المصالــح  هــذه  فقــدت  واذا  االخــرة،  فــي  الدنيا،ونجاهتــم  فــي  وجودهــم  عليهــا 
الضرورية،اختــل نظــام الحيــاة، و فســدت مصالــح النــاس. وعمــت فيهــم الفوضــى، 

وتعــرض وجودهــم للخطــر و الدمــار و الضيــاع و االنهيــار.
و تنحصــر مصالــح النــاس الضروريــة فــي خمســة اشــياء و هــي الديــن و النفس،والعقــل 
والعــرض او النســل ، والمــال ، وجــاءت الشــريعة الغــراء لحفــظ هــذه المصالــح االساســية 

، فتحــددت مقاصــد الشــريعة فــي حفظهــا.
قــال حجــة االســالم الغزالي-رحمــه هللا تعالــى: )و مقصــود الشــرع من الخلق خمســة،وهو 
ان يحفــظ عليهــم دينهــم و نفسهم،وعقلهم،ونســلهم،ومالهم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه 
االصــول الخمســة فهــو مصلحــة و كل مــا يفــوت هــذه االصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا 

مصلحــة()1(.
1  المستصفى )287/1(



2021

االستاذ الدكتور محمد الزحيليالنزعة االنسانية في الشريعة االسالمية هي المنطلق لحقوق االنسان

و يتبيــن مــن ذلــك ان حفــظ نفــس االنســان احــد المقاصــد الرئيســية الخمســة فــي 
ــن ايجــاد هــذه  ــى تشــريع االحــكام لتأمي االســالم،لذلك حرصــت الشــريعة االســالمية عل
المصالــح و تكوينهــا ثــم بيــان االحــكام لحفظهــا و صيانتهــا و رعياتهــا ، و منــع االعتــداء 

ــا. ــض عنه ــا و التعوي ــا،او ضمانه ــا، او االخــالل به عليه
فالنفــس هــي ذات االنســان و هــي مقصــودة بذاتهــا فــي االيجــاد و التكويــن،و فــي الحفــظ 
ــاء  ــان النق ــل لضم ــد و التناس ــزواج للتوال ــا ال ــالام اليجاده ــرع االس ــك ش و الرعاية،لذل
االنســاني و الوجــود البشــري و اســتمرار النــوع االنســاني علــى اكمــل وجــه و افضلــه 
و احســنه، ثــم حــرم الزنــا وبقيــة انــواع االنكحــة الفاســدة الباطلــة،و العالقــات الجنســية 

ــة، والممارســات الضــارة. الشــاذة و الحيواني
ثــم شــرع االســالم لحفــظ النفــس و رعايتهــا و عــدم االعتــداء عليهــا وجــوب تنــاول الطعام 
و الشــراب و اللبــاس و المســكن، وأوجــب القصــاص و الديــة و الكفــارة حــال االعتــداء 
عليهــا عمــدا او خطــأ حســب التفصيــل الشــرعي المقــرر فــي كتــب الفقــه االســالمي ، و 
حــرم االنتحــار النــه اعتــداء علــى النفــس االنســانية و جعلــه جريمــة كبــرى يعاقــب عليهــا 

المنتحــر بنــار جهنــم فــي االخــرة.
و يلحــق بحفــظ النفــس مصلحــان ضروريــان فــي نظــر الشــرع و همــا حفــظ العقــل الــذي 
ــوان و  ــة الحي ــزه عــن بقي ــة تمي ــزة و صف ــرز مي ــي االنســان ، و اب هــو اســمى شــيء ف
المخلوقــات و هــو اعظــم منحــة مــن رب العالميــن لالنســان ليرشــده الــى الخيــر و يبعــده 

عــن الشــر و يكــون لــه مرشــدا و معينــا.
و ان وجــود العقــل جــزء مــن ايجــاد النفــس ، و احكامهــا احكامــه و لكــن الحفــاظ عليــه 
يختــف عنهــا و يختــص بوســائل خاصــة، فشــرع االســالم احكامــا للحفــاظ علــى العقــل 
فدعــا الــى الصحــة الكاملــة للجســم لتأميــن العقــل الســليم فالعقــل الســليم فــي الجســم الســليم 
ــم حــرم االســالم كل  ــه ث ــزز وجــوده و يســمو ب ــه االنســان ويع ــن مكان ــع م ــذا يرف و ه
مــا يضــر بالعقــل او يؤثــر عليــه فحــرم الخمــر و جميــع المســكرات التــي تزيــل العقــل 
ــي  ــه ف ــط من ــل اح ــوان ب ــبه بالحي ــه اش ــل صاحب ــه و تجع ــر علي ــوده و تؤث ــي وج و تلغ
ــاول هــذه المشــروبات  ــا شــرع االســالم حــد الخمــر و الشــرب لمــن يتن ــات كم التصرف
النجســة الضــارة الن الحفــاظ علــى العقــل مصلحــة ضروريــة و اال فقــد اعــز مــا يملــك، 
و المصلحــة الثانيــة المتعلقــة بالنفــس االنســانية هــي حفــظ العــرض و النســل و هــذا فــرع 
ــات  ــو احــد الصف ــذم و ه ــه االنســان او ي ــدح ب ــا يم ــو م ــس االنســانية و العــرض ه للنف
المعنويــة لالنســان و التــي تميــزه ايضــا عــن بقيــة الحيــوان و القصــد منــه حفــظ النســل 

ــى الوســائل و أشــرف الطــرق، وان وجــود النســل و النســب فــرع عــن  و النســبل بارق
ــوع البشــري  ــزواج الســتمرار الن ــا ال ــي شــرع هللا لوجوده ــانية الت ــس االنس وجــود النف
ــزا لالســالم  ــلمون و اصبحــت رم ــا المس ــز به ــي يعت ــرة الت ــكام االس ــك باح ــد ذل و يتأك
و المســلمين فــي العصــر الحاضــر و هــي محضــن القيــم و المبــادئ و الحصــن الواقــي 
االميــن للمســلمين اليــوم بعــد االيمــان و ان الحفــاظ علــى العــرض مقصــود لذاتــه مــن جهة 
و هــو وســيلة لحفــظ النســل و الذريــة مــن جهــة اخــرى حتــى ال تختلــط االنســاب و تضيــع 

الذريــة و تشــرد االطفــال.
و شــرع االســالم للحفــاظ علــى العــرض و رعياتــه احــكام كثيــرة تســمو فــي االنســانية و 
تبــدأ مــن غــض البصصــر و تنتهــي باقامــة الحــد علــى الزانــي الــذي يعتــدي ماديــا علــى 
العــرض و اقامــة حــد القــذف الــذي يقتــرص علــى االعتــداء ادبيــا علــى العــرض قــم حــرم 
التبنــي النــه كــذب و افتــراء و اعتــداء علــى نســب و نســل االخريــن فــي الوقــت الــذي دعا 
الــى رعايــة اللقطــاء و كفالــة االيتــام و الحفــاظ علــى االطفــال دون ان يمتــد ذلــك العمــل 

النبيــل الــى جريمــة التبنــي كمــا سنشــير اليــه)1(
خامسا:فرض النفقة للحفاظ على النفس االسالمية:

ــا  ــي االســالم و ان هللا شــرع احكام ــة ف ــح الضروري ــد المصال ــس اح ــظ النف ــا ان حف قلن
ــكن. ــاس و المس ــرب و اللب ــوب االكل و الش ــس كوج ــظ النف ــرة لحف كثي

ــادر او العاجــز او  ــر الق ــا غي ــك ام ــن ذل ــى الكســب لتأمي ــادر عل ــي الق ــق ف ــذا يتحق و ه
المشــغول بعمــل اخــر يمنعــه مــن الكســب فهنــا شــرع االســالم النفقــات و هــي احــد ابــواب 

الفقــه الرئيســية و يتبعهــا التكافــل االجتماعــي الــذي قــرره االســالم و ســبق بــه العالــم.
النفقــة تشــمل نفقــة االنســان علــى نفســه و هــو مــا يدخــل فــي مقاصــد الشــريعة و تشــمل 
ــة  ــكاح و القراب ــره و اســبابها شــرعا امــران : الن ــى غي ــادر عل ــي الق ــة االنســان الغن نفق
،فيجــب علــى الــزوج ان ينفــق علــى زوجتــه ، كمــا يجــب علــى االنســان ان ينفــق علــى 
اقاربــه مــن النســب،و ذلــك حفظــا علــى كرامتهــم و انســانيتهم و وجودهــم و اســتمرارهم، 
ــر العاجــز  ــب الصغي ــم و خاصــة بالنســبة للقري ــي اعماله ــى اســتمرارهم ف ــا عل وضمان
الفقيــر الــذي ال يملــك شــيئا ، وهــو الغالــب، ثــم يأتــي الكبيــر العاجــز كاالبــاء و االجــداد، 
وتشــمل النفقــة الطعــام و الشــراب و المســكن لهــم ، نفقــات التعليــم و التطبيــب و الــدواء، 

ــة  ــه ، خــالف ص 200 ط 8 ، األصــول العام ــم أصــول الفق ــاطبي 6/2 عل ــات للش ــر الموافق 1  انظ
ــد الســالم  ــن عب ــز ب ــكام للع ــد األح ــي ص 65 قواع ــة الزحيل ــور وهب ــتاذ الدكت ــن الحــق لألس ــدة الدي لوح

.71،42،29/1
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و ذلــك رعايــة النســانية االنســان ، و الحفــاظ علــى نفســه و وجــوده و اســتمراره و بقــاءه، 
حتــى ان حــق النفقــة يتمتــع بحــق االمتيــاو بــان يتقــدم عــاة جميــع الحقــوق االخــرى ،النــه 

يتعلــق بحيــاة النفــس االنســانية و الحفــاظ عليهــا.
ومــن ذلــك مــا روى الشــافعي و ابــو داود ان رجــال جــاء الــى رســول هللا صلــى هللا علــي 
و ســلم  قــال لــه : عنــدي دينــار،  قــال: )انفقــه علــى نفســك( فقــال: عنــدي اخــر ،فقــال: 
)انفقــه علــى ةلدك(،فقــال: عنــدي اخــر، قــال : )انفقــه علــى اهلــك()1( و اذا قصــر االنســان 
بالنفقــة الزمــه القاضــي بهــا لمــا روت عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت : دخلــت هنــد بنــت 
عتبــة ، زوجــة ابــي ســفيان،على رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم ،فقالــت : يــا رســول 
هللا ،ان ابــا ســفيان رجــل شــحيح ، ال يعطينــي مــن النفقــة مــا يكفينــي و يكفــي بنــي اال مــا 
اخــذت مــن مالــه بغيــر علمــه، فهــل علــي فــي ذلــك مــن جنــاح؟ فقــال رســال هللا صلــى هللا 

عليــه و ســلم : )خــذي مــن مالــه بالمعــروف مــا يكفيــك و يكفــي بنيــك()2(.
و اذا لــم يوفــر قريــب للفقــر فتلــزم الدولــة باالنفــاق عليــه مــن بيــت مــال المســلمين ، فهــذا 
ثابــت و مقــرر فــي النســبة )مــن تــرك عيــاال فألــي()3( وطبقــه عمــر بــن الخطــاب رضــي 
هللا عنــه علــى جميــع الرعيــة مــن مســلمين و غيرهــم ، حتــى اليهــودي العاجــز الشــيخ 

الفانــي الــذي فــرض لــه نفقــة مــن بيــت مــال المســلمين .
ــه  ــك فــرض عمــر رضــي هللا عن ــرون و كذل ــك بعــدة ق ــم بذل ــل ان يفكــر العال ــك قب وذل

ــت المــال. ــال مــن بي ــع االطف ــي لجمي تعويــض مال
سادسا: رعاية الفقراء و المساكين:

عــرف جمهــور العلمــاء الفقيــر بأنــه الشــخص الــذي ال يملــك شــيئا او يملــك شــيئا قليــال 
و تافهــا، و ال يســد لــه مســدا لحاجاتــه، والمســكين هــو الــذي يملــك شــيئا او لــه دخــل و 

كســب، ولكنــه ال يكفيــه هــو و مــن يعولهــم مــن زوجــة و اوالد و اســرة و عائلــة.
و جــاء االســالم برعايــة الفقــراء و المســاكين لتأميــن حاجاتهــم االنســانية فــي المــاكل و 
ــي  ــات ف ــم بهــذه الفئ ــران الكري ــم الق ــك،و اهت ــر ذل المشــرب و الملبــس و المســكن و غي

ــة. ــة و العملي ــث الشــريفة القولي ــك االحادي ــات، و كذل عشــرات االي
ــزكاة  ــى ال ــي تعط ــم العناصــر الت ــاكين اه ــراء و المس ــالمي الفق ــرع االس ــر الش و اعتب

1  سبل السالم)120/2(
داود)260/2(و  ابــو  )7/12(و  مســلم  البخــاري)769/2()2052/5(و  رواه  الحديــث  هــذا    2

)143/10( البيهقــي  ماجــه)769/2(و  النســائي)216/8(وابن 
ــد  ــه)915/2( و احم ــن ماج ــح)111/2( و اب ــند صحي ــو داود بس ــث رواه اب ــن حدي ــزء م ــذا ج 3  ه

)131/4(

ــات  ــا الصدق ــى :}انم ــال تعال ــم فق ــة به ــدأت االي ــاء،و ب ــى االغني ــة عل ــرعية الواجب الش
للفقــراء و المســاكين و العامليــن عليهــا و المؤلفــة قلوبهــم و فــي الرقــاب و الغارميــن و 

ــم{ ــم حكي ــن هللا و هللا علي ــن الســبيل فريضــة م ــي ســبيل هللا و اب ف
كمــا يعطــى الفقــراء و المســاكين مــن امــوال الكفــارات و الفديــة فــي الحــج و الصــوم و 
مــن الصدقــات المســتحبة، كل ذلــك لضمــان العنصــر االنســاني فيهــم، و شــرعت الوصيــة 
و الوقــف الخيــري ليكــون الفقــراء و المســاكين اصحــاب الحظــوة االولــى فــي المســتحقين 
و المنتفعيــن منهــا ، ثــم حــذر رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم مــن الفقــر فقــال : )كاد 

الفقــر ان يكــون كفــرا( )1(.
و لذلــك فــان المجتمــع االســالمي- اذا طبــق االســالم- ان يعــرف،وال يعرف،ولــن يعــرف، 
مــا نســمعه فــي العصــر الحاضــر بالمــوت جوعــا مــع الفاقــة و الفقــر و المجاعــة التــي 
تحــل بكلكلهــا فــي ارجــاء العالــم ، وتقــف الشــعوب الغنيــة و مصاصــو الدماء مــن االثرياء 
يتفرجــون ، بــل يرتكبــون الجرائــم بالقــاء الغــذذاء بالبحــر، و اتــالف المنتجــات ، للحفــاظ 

علــى غــالء االســعار و عــدم هبوطهــا.
فأيــن الشــعور االنســاني و ايــن االحســاس  بــذرة مــن االنســانية امــا هــذه المشــاهد فــي 
القــرن العشــرين و الحــادي و العشــرين ،ثــم يرتكبــون مــا هــو اشــد نكايــة و اعظــم جرمــا 
ــادة الحــرث و النسل،ونشــر الرعــب و الحــوف  بشــن الحــروب ، و قتــل االبريــاء ، واب
و االعاقــة ، فــي حــروب مفتعلــة يقصــد منهــا المكاســب الماديــة حصــرا و ســرقة امــوال 

الشــعب .
بينمــا رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم يقــول » مــا امــن بــي مــن بــات شــبعان و جــاره 
جائــع الــى جنبه،وهــو يعلــم «)2( ويقــول : »مــن لــم يهتــم بامــر المســلمين فليــس منهــم«)3( 
ثــم يتجــاوز ذلــك ليقــرر وجــوب رعايــة كل ذي كبــد رطبــة ، ولــو كان حيوانــا ، فيقــول 
عليــه الصــالة و الســالم :» فــي كل كبــد رطبــة اجــر«)4(، و يقــول :»مــن ال يرحــم النــاس 

ال يرحمــه هللا«)5(
1  هــذا الحديــث رواه ابــو نعيــم فــي الحليــة عــن انــس مرفوعــا، و هــو حديــث ضعيف)الفتــح الكبيــر 

.)309/2
2  وردت فــي عــدة احاديــث عنــد االمــام احمــد ))55/1()33/2(( و البخــاري فــي االدب المفــرد 

ــان ــعب االيم ــي ش ــي ف ــم و البهق ــري و الحاك )ص39( والطب
ــي و ابــو  ــاس، ورواه البيهقــي عــن انــس مرفوعــا، و الطبران ــى الســنة الن 3  هــذا حديــث مشــهور عل

ــا 368/2( ــم )كشــف الخف نعي
4  هذا جزء من حديث رواه البخاري و مسلم و ابو داود و مالك و احمد ))275/3()517((

ــه  ــا ، و اول ــا مرفوع ــه عنهم ــرو رضــي الل ــن عم ــذي عــن اب ــث رواه الترم ــن حدي ــذا الجــزء م 5  ه
ــه  ــه عن :»الراحمــون يرحمهــم الرحمــن..« وروى البخــاري و مســلم و الترمــذي عــن جريــر رضــي الل
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سابعاً: الرعاية اإلنسانية لليتيم واللقيط:
ــه،  ــة والتوجي ــة والتربي ــة والعناي ــاج للرعاي ــده، ويحت ــد وال ــذي فق ــر ال ــم هــو الصغي اليتي
ويُعيّــن الشــرع لــه وليــاً أو وصيــاً أو قيمــاً لرعايــة شــؤونه، وقــد يكــون فقيــراً، فيجتمــع 
عليــه مــرارة اليتــم وفقــد األب، مــع الحرمــان والفاقــة والفقــر، وحالــة العجــز عن الكســب.
واللقيــط: هــو الولــد الــذي ليــس لــه نســب ولــم يعــرف والــداه، ويلحــق بــه ولــد الزنــا الــذي 

ُعرفــت أمــه ولــم يُعــرف أبــوه، وهمــا أشــد حاجــة للرعايــة والعنايــة مــن اليتيــم.
والشــريعة الغــراء لــم تقصــر رعايتهــا لألطفــال الذيــن يولــدون مــن آبــاء وأمهــات 
معروفيــن، أو لهــم والــدان أحيــاء، بــل اعتبــر الشــرع هــذا الحــق شــامالً لــكل طفــل ُوجــد 
فــي هــذه الحيــاة، حتــى لــو عــرف أنــه ابــن زنــى، ألن الطفــل بــريء، وال ذنــب لــه، ولــم 
يرتكــب جريمــة، وهــو إنســان، وقــد قــرر اإلســالم المســؤولية الشــخصية عــن كل عمــل، 
ــى:}وال تــزر وازرة وزر اخــرى{ )االنعام:164،االســراء:15،فاطر:15،الز ــال تعال فق

مــر:7( و قــال تعالــى: }كل نفــس بمــا كســبت رهينــة{ )المدثــر:38(
ــل مــا عــدا حــق النســب، وأن  ــوق الطف ــع حق ــط أو مجهــول النســب، يســتحق جمي فاللقي
ــلمين،  ــوع المس ــى مجم ــب عل ــا تج ــن، وإنم ــخص معي ــى ش ــب عل ــوق ال تج ــذه الحق ه
ــى مجمــوع  ــه عل ــة، ونفقت ــى الدول ــى المجتمــع اإلســالمي، أو عل ــة عل فهــي فــرض كفاي

ــة. ــؤون االجتماعي ــة والش ــة الدول ــلمين أو خزين ــال المس ــت م ــي بي ــلمين، أو ف المس
ثــم رغَّــب الشــرع الحنيــف فــي كفالــة اللقطــاء ورعايتهــم، وتقديــم كل المســاعدة لهــم، وأن 
ــص الفقهــاء بابــاً مســتقالً لهــم  ذلــك مــن أبــواب الجنــة فــي الثــواب واألجــر، حتــى خصَّ
بعنــوان »بــاب اللقيــط« لبيــان األحــكام التــي ترعــى شــؤونه، والحقــوق التــي يســتحقها، 

وخاصــة علــى الدولــة وبمــا يفــوق الولــد الثابــت النســب.
كمــا أن اليتيــم الــذي فقــد والــده، وقــد تتخلــى عنــه والدتــه لســبب ما، فلــه أحكامه الواســعة، 
وجــاءت األحاديــث الكثيــرة فــي رعايــة األيتــام، وحســن كفالتهــم، ورعايتهــم وأن أفضــل 
بيــت فــي المســلمين بيــت فيــه يتيــم للرعايــة والتربيــة، وأن كافــل اليتيــم يرافــق رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم إلــى الجنــة للحديــث الصحيــح »أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة 

كهاتيــن« وأشــار بالســبابة والوســطى)1(
ثامناً: رعاية الشيخوخة والعجزة إنسانياً:

ــه«. ــاس ال يرحمــه الل ــم يرحــم الن ــه و ســلم :»مــن ل ــه علي ــى الل ــه صل ــال رســول الل قال:ق
1  هــذا الحديــث رواه البخــاري )2032/5( ومســلم )113/18، ومختصــر صحيــح مســلم ص532( 
عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه، ولفظــه: أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: »كافــل اليتيــم 

لــه أو لغيــره أنــا وهــو كهاتيــن فــي الجنــة«.

ــة  ــر الشــيخ العاجــز بمرحل ــرة لإلنســان واألســرة، ويم ــة األخي ــي المرحل الشــيخوخة ه
ــَدم  ــد فيهــا، وق ــاة، وجاَه ــر الحي ــة خاصــة، بعــد أن َخبَ ــة وجســمية وعقلي نفســية وعاطفي
ــا،  ــف فيه ــة الضي ــح بمثاب ــا، وأصب ــي جنباته ــه ف ــه، وأدى وظيفت ــتنفد طاقت ــده، واس جه

ــراض الشــيخوخة وطــوارئ العجــز. ــل بأم ــا، الكب ــى الســفر عنه ــع عل المزم
ــاً ال  ــة، وحقوق ــة خاص ــز رعاي ــيخوخة والعج ــة الش ــي مرحل ــان ف ــتحق اإلنس ــك يس لذل
يطمــع بثمارهــا الماليــة، ولكنهــا تناســب الظــروف التــي يقضيهــا، وتفتــح بــاب الرحمــة 

ــا. ــوي لفاعله ــواب واألجــر المعن والث
ورعــى اإلســالم مرحلــة الشــيخوخة والعجــز العتبــارات مختلفــة، وأهمهــا الناحيــة 
اإلنســانية، وأنهــا امتــداد لحــق الوالديــن )األب واألم( فــي البــر والرعايــة واإلحســان، بــل 
يــزداد األمــر مــع كبــر الســن، لذلــك نبــه عليــه القــرآن الكريــم، فقــال تعالــى: }إّمــا يبلغــنَّ 
عنــدك الِكبـَـَر أحدهمــا أو كالهمــا فــال تقــل لهمــا أٍف وال تنهرهمــا وقــل لهمــا قــوالً كريمــاً 
)23( واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغيــراً{ 

]اإلســراء: 23-24[.
وتشــير اآليــة إلــى الربــط بيــن رعايــة األبويــن للطفــل فــي الصغــر، وحاجتــه لهمــا حينئــذ، 
ــك  ــر، وأنهمــا أصبحــا بحاجــة لذل ــي الكب ــن ف ــة األبوي ــل ورعاي ــن وجــوب رّد الجمي وبي
كحاجــة األوالد فــي الصغــر، مــع لفــت النظــر لإلعجــاز البيانــي والفصاحــة الكاملــة فــي 
{ }واخفــض لهمــا جنــاح الــذل{ }كمــا ربيانــي صغيــراً{. قولــه تعالــى: }فــال تقــل لهمــا أٍفّ
وكل مــا يقــال شــرعاً وعقــالً وأخالقــاً عــن بــر الوالديــن ينطبــق عليهمــا أكثــر فــي مرحلــة 
ــع  ــر م ــن أي تقصي ــلم م ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــذّر الرس ــل ح ــز، ب ــيخوخة والعج الش
األبويــن فــي مرحلــة الشــيخوخة والعجــز، فقــال عليــه الصــالة والســالم »َرِغــَم أْنفـُـه، ثــَم 
ََرِغــَم أْنفـُـه، ثــَمَ َرِغــَم أْنفـُـه« فقالــوا: َمــْن يــا رســول هللا؟! خــاَب وَخِســر!! قال عليــه الصالة 
والســالم: »َمــْن أَدَرَك أبَويــه ِعْنــَد الِكبَــر أحَدهمــا أو كالهمــا، فلــم يَْدُخــِل الجْنــة«)1( أي: 
أنــه قصــر بواجبــه نوحهمــا كأبويــن أوالً، وشــيخين ثانيــاً، ولــم يحــظ بخدمتهمــا وبّرهمــا 

للوصــول إلــى الجنــة.
كمــا أن النفقــة علــى الوالديــن، وخاصــة عــن الشــيخوخة والعجــز، مــن أوجــب الواجبــات، 

وهــو مقــرر باتفــاق الفقهــاء.
وإن رعايــة الشــيخوخة والعجــزة ليســت مقصــورة علــى أوالدهــم، بــل هــي مــن اآلداب 
ــة  ــر، وإعان ــرام الشــيخ الكبي ــى كل مســلم، الحت ــة عل ــروض االجتماعي اإلســالمية، والف

1 هذا حديث صحيح رواه مسلم )108/12(.
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العاجــز، وهــذا مــا نبـّـه إليــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »ليــس منــا مــن لــم يجــل 
ــه«)1(، وهــو مــن المســلمات الشــرعية  ــا حقّ ــا، ويعــرف لعالمن ــا، ويرحــم صغيرن ّكبيرن
باحتــرام الشــيوخ والمســنين والعجــزة، وقــال عليــه الصــالة والســالم »إن مــن إجــالل هللا 

تعالــى إكــرام ذي الشــيبة المســلم«)2(.
ــةً اســتثنائية جتــى فــي  ــة إنســانية خاصــة، ومعامل كمــا يســتحق الشــيوخ والعجــزة رعاي
وقــت الحــرب مــع األعــداء، واحتــرام الشــيخ الكبيــر والعاجــز ولــو مــن األعــداء أنفســهم، 

وهــو مــا تكــرر فــي وصايــا الرســول، والخلفــاء مــن بعــده عنــد بعــث الجيــوش.
فمــن ذلــك وصيتــه صلــى هللا عليــه وســلم لمــن يوّجهــه القتــال والجهــاد: »انطلقــو باســم 
هللا، وبــاهلل، وعلــى بركــة رســول هللا، ال تقتلــوا شــيخاً فانيــاً، وال طفــالً، وال امــرأة، وال 
تغلُّــوا، وضعــوا غنائمكــم، وأصلحــوا، وأحســنوا، إن هللا يحــب المحســنين«)3(. ومــن ذلــك 
ــاذ جيــش أســامة،  ــد إنف ــه عن ــي بكــر الصديــق رضــي هللا عن ــة الراشــد أب ــة الخليف وصي
وخروجــه لوداعــه، وهــو مــاٍش، وأســامة راكــب، فأوصاهــم قائــالً: »يــا أيهــا النــاس! قفــوا 
أوصيكــم بعشــر، فاحفظوهــا عنــي: ال تخونــوا، وال تغُّلــوا، وال تغــدروا، وال تمثلــوا، وال 
تقتلــوا طفــالً صغيــراً، وال شــيخاً كبيــراً، وال امــرأة... إلــى آخــر الوصيــة«)4(. وهــذا جزء 
مــن األخــالق اإلســالمية التــي أعلنهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وقــال: »إنَّمــا 

بعثــت ألتمــم مــكارم األخــالق«)5(، وقــال: »إنَّمــا أنــا رحمــة مهــداة«)6(.
تاسعاً: حفظ كرامة اإلنسان:

إن اإلنســان جســد )فيــه حيــاة( وروح تتســامى إلــى األعلــى، وعقــل يقــدر األشــياء حــق 
ــة، لذلــك كان التــالزم  ــاة لإلنســان مــع المهانــة والمذل قدرهــا، فــال يقبــل أن تتحقــق الحي
قائمــاً بيــن اإلحســاس المــادي وشــخصية اإلنســان، وبيــن اإلحســان المعنــوي بعــزة 
ــوق، وأن  ــى مخل ــوق عل ــة لمخل ــى، وأن ال عبودي ــا إال هلل تعال ــد خضوعه ــان وع اإلنس
1 هــذا الحديــث رواه أحمــد )185/2( والحاكــم )122/1( ولــه روايــات متعــددة وألفــاظ كثيــرة )الفتــح 

الكبيــر 68/3، مســند أحمــد 207/2، 357، المســتدرك 62/1(.
2 هذا طرف من حديث رواه أبو داود )الفتح الكبير 415/1(.

3 هــذا الحديــث رواه أبــو داود عــن أنــس رضــي اللــه عنــه مرفوعــاً، )الفتــح الكبيــر 282/1( ويوجــد 
وصايــا أخــرى عنــد الترمــذي )663/4( وابــن ماجــه )953/2( والدارمــي )662/2( وأحمــد )524/2، 

352/5( ومالــك )ص278(.
4 تاريخ الطبري 200/3.

5 هــذا الحديــث رواه البخــاري فــي األدب المفــرد والحاكــم والبيهقــي وأحمــد وابــن ســعد ومالــك عــن 
ــد 381/2، الموطــأ ص564،  ــر 573/2، مســند أحم ــض القدي ــر 437/1، في ــح الكبي ــرة )الفت ــي هري أب

ــي 192/10(. ســنن البيهق
6 هذا الحديث رواه الحاكم وصححه )المستدرك 35/1( ووافقه الذهبي.

منــا بنــي آدم وحملناهــم  م منــذ خلــق، كمــا ســبق فــي قولــه تعالــى: }ولقــد كرَّ اإلنســان مكــرَّ
ــن خلقنــا تفضيــالً{  فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم علــى كثيــر ممَّ
ــه  ــر: 64[، وقول ــم{ ]غاف ــن صورك ــم فأحس رك ــى: }وصوَّ ــه تعال ــراء: 70[، وقول ]اإلس

ــم{ ]التيــن: 4[. ــا اإلنســان فــي أحســن تقوي ــد خلقن ــى: }لق تعال
وإذا اجتمــع فــي اإلنســان العنصــر المــادي الجســدي الــذي يشــاركه فيــه الحيــوان وغيــره، 
فــإن اإلنســان ينفــرد بالجانــب الروحــي المعنــوي والعقلــي الــذي هــو محــل العــزة 
والكرامــة، وهــو أســمى مــن العنصــر المــادي قطعــاً ويقينــاً، لذلــك تتوجــه إليــه األنظــار، 

وتحــرص علــى رعايتــه، لقــول الشــاعر:
فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان        أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 

ــرام  ــت الح ــي البي ــب وه ــن الكع ــن أفضــل م ــة المؤم ــث أن كرام ــي الحدي ــى ورد ف حت
المعظــم الــذي بنــاه األنبيــاء، وبعظمــة الرســل والرســاالت، ويقدســه النــاس، ويتجــه إليــه 
ــة  ــدم الكعب ــإن ه ــك ف ــع ذل ــوم، م ــي الصــالة طــوال الي ــي أنحــاء األرض ف المســلمون ف

ــار. ــة كرامــة المؤمــن، كمــا ورد فــي األخب ــد هللا مــن إهان حجــراً حجــراً أهــون عن
ــه  ويتأكــد ذلــك أن هللا تعالــى ســّخر لإلنســان مــا فــي الســماوات ومــا فــي األرض، وكرمَّ
بإرســال الرســل، وإنــزال الكتــب، وبيــان األحــكام الشــرعية كمــا ســبق، ممــا يُعلــي شــأن 
اإلنســان علــى جميــع األشــياء والمخلوقــات، وتبعــده عــن مواطــن الــذل والمهانــة، ألنــه 

يعتــز بالعبوديــة هلل وحــده دون ســواه، وهــذا مــا عبَــر عنــه الشــاعر المؤمــن بقولــه:
ً وكــدت بأخمصــي أطــأ الثرياوممــا زادنــي شــرفاً وتيهــا
ًدخولــي تحت قولك يا عبادي وأن صيّــرت أحمــد لــي نبيــا

هذه الكرامة اإلنسانية التي يعلي شأنها اإلسالم مرتبطة باإلنسان ذاته مهما كان وصفه، 
ودينه، وجنسه، ولغته، وموطنه، وانتماؤه، حتى لو كان ميتاً، وقد ُروي أن جنازة مّرت 
بالنبي صلى هللا عليه وسلم فقال، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: »أو ليس إنساناً؟!«، 
وقال عليه الصالة والسالم: »إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُحلِّفكم، أو توضع«)1(، 

وقال: »وإذا تبعتم جنازة فال تجلسوا حتى توضع«)2(.
وكــّرم اإلســالم اإلنســان الميــت بغســله وتكفينــه والصــالة عليــه بالدعــاء، وتشــييعه 
للمقبــرة، ووضعــه بــكل رعايــة فــي األرض، واحترامــه فــي قبــره بالدعــاء لــه، وزيارتــه، 
والســالم علــه، وعــد الجلــوس علــى قبــره احترامــاً لــه، وعــدم إيــذاء أهلــه وذويــه، وطلــب 

1 هذا الحديث أخرجه البخاري )440/1( ومسلم )26/7( عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه.
2 هذا الحديث رواه مسلم )28/7( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً.
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ــة بالميــت، والتصــدق علــى روحــه، وذكــر محاســنه، واجتنــاب اإلســاءة  الشــرع التعزي
إلــى ســمعته وكشــف عورتــه.

ــر  ــالم: »كس ــالة والس ــه الص ــال علي ــي، فق ــذاء الح ــت كإي ــذاء المي ــالم إي ــل اإلس وجع
عظــام الميــت ككســره وهــو حــي«)1(، وقــال عليــه الصــالة والســالم: »اذكــروا محاســن 
ــن أن  ــر م ــه، خي ــرق ثياب ــرة فتحت ــى جم ــم عل ــس أحدك ــن يجل ــال: »لئ ــم«)2(، وق موتاك
يجلــس علــى قبــر«)3(، حتــى خصــص الفقهــاء بابــاً خاصــاً بعنــوان »كتــاب الجنائــز« فــي 

ــع كتــب الفقــه اإلســالمي. جمي
ونهــى اإلســالم عــن المثلــة بالميــت، ولــو كان القتيــل مــن األعــداء المحاربيــن فــي 
المعركــة، واعتبــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــورة الميــت كعــورة الحــي، وقــال 

ــت«)4(. ــى فخــذ حــي وال مي ــه الصــالة والســالم: »ال تنظــر إل علي
ــراث  ــع المي ــة وتوزي ــل الوصي ــه قب ــن تركت ــت م ــة المي ــاء ذم ــرع وف ــب الش ــا أوج كم
ــون عــن ســوء ذكــره،  ــع الدائن ــه، ويمتن ــة بَدْينِ ــه معلَّق ــى ذمت ــى ال تبق ــة، حت ــى الورث عل
أو االضطــرار إلــى مطالبتــه بهــا فــي اآلخــرة، ثــمَّ بعــد ذلــك حــثَّ الشــرع الحكيــم علــى 
تنفيــذ وصيــة الميــت فــي وجــوه الخيــر والبــر والمعــروف فــي حــدود الثلــث، زيــادة لــه 

ــا. ــي الدني ــواب، واســتمراراً لذكــره الحســن ف ــي األجــر والث ف
عاشراً: النزعة اإلنسانية حتى مع التحريم:

إن هــذه النزعــة اإلســالمية تشــمل حتــى المتهــم المعــرض للمســائلة والتحقيــق وتتوجــه 
ــه  ــانيته وكرامت ــى إنس ــة عل ــرعاً المحافظ ــب ش ــك يج ــع ذل ــة، وم ــع الجريم ــه أصاب إلي

ــه. وحقوق
وإذا صــدر حكــم عليــه بالعقوبــة، وأصبــح – بحكــم الشــرع والقضــاء – مجرمــاً يســتحق 
ــاق  ــارج نط ــة خ ــانية الكامل ــه اإلنس ــه حقوق ــاناً، ل ــى إنس ــه يبق ــه فإن ــة علي ــذ العقوب تنفي

ــة. العقوب
وحتــى الكافــر الحربــي المقاتــل الــذي يتجــه لمقاتلــة المســلمين، ويحــرص علــى قتلهــم، 
فــإن وقــع باألســر قــررت الشــريعة لــه حقوقــاً، وأمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

1 هــذا الحديــث أخرجــه اإلمــام مالــك )ص164( وأبــو داود )190/2( وابــن ماجــه )كتــاب الجنائــز، 
بــاب النهــي عــن كســر عظــام الميــت( وأحمــد )58/6، 100، 105، 169، 200، 164( الفتــح الكبيــر 

.317/2
2 هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي )الفتح الكبير 163/1، 147/2، 324/3(.

3 هذا الحديث رواه مسلم )27/7( وأحمد )444/2( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
4 هذا الحديث رواه أبو داود )175/2( وابن ماجه )469/1( وأحمد )146/1(.

ــبباً  ــت س ــرفة كان ــانية مش ــة إنس ــة معامل ــم الصحاب ــركين، فعامله ــرى المش ــة أس معامل
لترغيبهــم باإلســالم، ونــص الفقهــاء علــى معاملــة األســرى والمحافظــة علــى حقوقهــم، 

وقصــة صــالح الديــن مــع أســرى الصليبييــن مشــهورة.
وبعد:

ــي الشــريعة  ــن بجــالء النزعــة اإلنســانية ف ــي تبي ــة الت ــي بهــذه النمــاذج األمثل ــا نكتف فإنن
اإلســالمية، ولــو أردنــا اإلحاطــة واالســتقرار لوجــب أن نعــرض جميــع أحــكام اإلســالم 
ــى  ــوم عل ــي، يق ــّي أو جزئ ــا، كل ــم فيه ــريعة، ألن كل حك ــالق والش ــدة واألخ ــي العقي ف
مصالــح اإلنســان، ويتضمــن الجانــب اإلنســاني، ويحــرص ويهــدف ويرمــي إلــى مراعــاة 

النزعــة اإلنســانية فيــه.
ــؤون  ــى ش ــالم، ليرع ــرره اإلس ــذي ق ــي ال ــل االجتماع ــادئ التكاف ــى مب ــط إل ــير فق ونش
اإلنســان فــي حــاالت الضعــف والفقــر، والحاجــة والنكبــات، حتــى أعطــى ابــن الســبيل 
ســهماً مــن الــزكاة، وهــو المســافر المنقطــع عــن بلــده، والــذي نفــذ مالــه، ولــو كان غنيــاً 
فــي أهلــه، فنؤمــن لــه حاجاتــه وكفايتــه ريثمــا يصــل إلــى موطنــه وأهلــه ومالــه، حفاظــاً 

علــى كرامتــه، وســد العــوز لــه.
نســأل هللا تعالــى أن يردنــا إلــى ديننــا رداً جميــالً، وأن يوفقنــا للعمــل بكتابــه وســنة نبيــه، 
وفيمــا يحبــه ويرضــاه، لنســعد فــي الدنيــا، ونفــوز برضــوان هللا فــي اآلخــرة، والحمــد هلل 

رب العالميــن.
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الخاتمة
وفيها خالصة األفكار، والتوصيات.

أوالً: الخالصة: تبين لنا مما سبق األمور التالية:
ــة البتعــاث . 1 ــم اإللهــي وهــو الغاي اإلنســان هــو محــور الرســاالت الســماوية والتكري

الرســل وإنــزال الكتــب.
إن العقيــدة اإلســالمية الصحيحــة ترفــع مــن مكانــة اإلنســان ليكــون عبــداً هلل تعالــى، . 2

ــة فــي  ــوان، فهــو الخليف ــادة الطواغيــت مــن البشــر والحجــر والحي ويتنــزه عــن عب
األرض، والســيد فيهــا.

إن الهــدف مــن العبــادات اإلســالمية هــو الرقــي باإلنســان فكريــاً وعقليــاً واجتماعيــاً . 3
وتربويــاً ونفســياً وخلقيــاً، ليكــون النمــوذج األمثــل فــي الحيــاة.

إن مقاصــد التشــريع اإلســالمي تتجــه إلــى مصلحــة اإلنســان حصــراً بجلــب النفــع . 4
ــول  ــف األص ــي مختل ــك ف ــر ذل ــه، ويظه ــاد عن ــرر واألذى والفس ــع الض ــه، ودف ل

ــروع. والف
ــا . 5 ــي إيجاده ــي اإلســالم ف ــات الخمســة ف ــس اإلنســانية أحــد الضروري ــظ النف إن حف

بأفضــل الســبل، ثــم حفظهــا، ومنــع االعتــداء عليهــا، وضمانهــا، ويلحــق بذلــك حفــظ 
العقــل لإلنســان، ثــم حفــظ النســل والعــرض، وهمــا مــن الضروريــات الخمســة.

شــرع اإلســالم بــاب النفقــة فــي الفقــه لتأميــن حاجــات اإلنســان األساســية فــي الطعــام . 6
والشــراب والملبــس والمســكن والتطيــب والــدواء وغيــر ذلــك.

رعــى اإلســالم الفقــراء والمســاكين لتأميــن حياتهــم بعــزة وكرامــة، حتــى ينعــدم مــن . 7
المجتمــع اإلســالمي خطــر المــوت جوعــاً.

اهتــم اإلســالم بالعناصــر الضعيفــة فــي لمجتمــع، وأوالهــا رعايــة خاصــة، ومنهــم . 8
اليتيــم واللقيــط، ورغــب فــي تقديــم العــون المــادي النفســي لهــم.

حفــظ اإلســالم اإلنســان فــي مختلــف مراحــل حياتــه، ومنهــا الطفولــة، ثــم الشــيخوخة . 9
وحالــة العجــز، ثــم المعاقيــن وأصحــاب الحاجــات الخاصــة.

حــرص اإلســالم علــى كرامــة اإلنســان، ألنهــا العنصــر األهــم فــي وجــوده وحياتــه، . 10
ســواء كان حيــاً أم ميتــاً، صغيــراً أم كبيــراً، ذكــراً أم أنثــى، مســلماً أم غيــر مســلم، 

مــادام أنــه إنســان.
لــم يغفــل اإلســالم الحفــاظ علــى كرامــة اإلنســان وإنســانيته حتــى فــي حالــة االتهــام . 11

والتجريــم، وعنــد تنفيــذ العقوبــة، وبعــد الوقــوع فــي األســر للكافــر المحــراب 

ــدي. المعت
إن جميــع أحــكام اإلســالم فــي العقيــدة واألخــالق والشــريعة ترعــى الحــق اإلنســاني، . 12

والشــعور اإلنســاني، وهــو مــا يلمحــه القــارئ المتدبــر العاقــل لجميــع أبــواب الفقــه 
اإلســالمي.

ثانياً: التوصيات:
أوصــي بااللتــزام باإلســالم عقيــدة وشــريعة، ألنــه الموئــل الحقيقــي لجميــع حقــوق . 1

اإلنســان، ولنزعتــه اإلنســانية بشــكل عــام ومطلــق.
أوصــي بدراســة أحــكام الشــريعة النظريــة للتأكــد مــن حفــظ حقــوق اإلنســان، ومــن . 2

الناحيــة العلميــة فــي التاريــخ اإلســالمي الــذي قــّدم النمــاذج الفــذّة والفريــدة فــي ذلــك.
ــال، . 3 ــكل فعّ ــة بش ــالمية والعالمي ــانية اإلس ــوق اإلنس ــق حق ــة بتطبي ــي بالمطالب أوص

دون أن تبقــى فــي حيــز الشــعارات، وفــي مجــال المتاجــرة، أو اللجــوء إليهــا عنــد 
ــن. ــا بمكيالي ــل فيه المصلحــة الخاصــة، والكي

ــة، . 4 ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــان المحلي ــوق اإلنس ــات حق ــن منظم ــيق بي أوصــي بالتنس
المؤسســات اإلســالمية مــن جمعيــات، ووزارات ومعاهــد، ومســاجد،  وجميــع 
ــد  ــى توحي ــل عل ــورة، والعم ــح الص ــم توضي ــات، ليت ــدارس، وكلي ــات، وم وجامع

ــان. ــوق اإلنس ــح لحق ــق الصحي ــن التطبي الجهــود لتأمي
أوصــي بمناشــدة المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة بالعمــل الجــاد لتطبيق حقوق اإلنســان . 5

فــي فلســطين والعــراق وأفغانســتان وكشــمير والفلبين وكوســوفو والشيشــان، وغيرها 
مــن البــالد التــي تنتهــك فيهــا القــوات العســكرية المســلحة أبســط حقوق اإلنســان.

ونسأل هللا التوفيق والسداد، والحمد هلل رب العالمين
أهم مراجع البحث ومصادره

اإلتحافــات الســنية فــي األحاديــث القدســية، المنــاوي )1031هـــ( المطبعــة المنيريــة . 1
– القاهــرة – د.ت.

ــرة – . 2 ــي – القاه ــى الحلب ــي )543هـــ( عيس ــي المالك ــن العرب ــرآن، الب ــكام الق أح
1378هـــ/1958م.

األربعيــن النوويــة، للنــووي )676هـــ( المكتبــة التجاريــة الكبــرى – مصــر – . 3
1385هـــ/1965م.

األصــول العامــة لوحــدة الديــن الحــق، األســتاذ الدكتــور وهبــة الزحيلــي )معاصــر( . 4
المكتبــة العباســية – دمشــق – 1392هـــ/1972م.



32

النزعة االنسانية في الشريعة االسالمية هي المنطلق لحقوق االنسان

اآلثار المترتبة على الحوالة
دراسة فقهية مقارنة

وما عليه العمل في قانون المعامالت 
المدنية لدولة

اإلمارات العربية المتحدة
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5 . – القاهــرة   – الحلبــي  مصطفــى  )656هـــ(  للمنــذري  والترهيــب  الترغيــب 
1968م. 1388هـــ/

حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم، األســتاذ الدكتــور محمــد الزحيلــي – دار الكلــم الطيــب . 6
– دمشــق – 1414هـ/1994م.

سنن البيهقي – السنن الكبرى للبيهقي )458هـ( حيدر أباد – الهند – 1344هـ.. 7
ســنن الترمــذي – الجامــع الصحيــح للترمــذي )279هـــ( مطبعــة المدنــي – القاهــرة . 8

– 1383هـ/1963م.
سنن الدارمي )255هـ( دار إحياء السنة النبوية – القاهرة – د.ت.. 9

سنن أبي داود )275هـ( مصطفى الحلبي – القاهرة 1372هـ/1952م.. 10
سنن ابن ماجه )273هـ( عيسى الحلبي – القاهرة 1372هـ/1952م.. 11
سنن النسائي )303هـ( مصطفى الحلبي – القاهرة 1383هـ/1964م.. 12
صحيح البخاري )256هـ( دار القلم – دمشق 1400هـ/1980م.. 13
صحيح مسلم )261هـ( المطبعة المصرية – القاهرة – 1349هـ/1930م.. 14
علــم أصــول الفقــه، عبــد الوهــاب خــالف )1956م( – مطبعــة النصــر – القاهــرة . 15

1376هـ/1956م.
الفتح الكبير للنبهاني )1350هـ( مصطفى وعيسى الحلبي – القاهرة 1950م. 16
فيض القدير، المناوي )1031هـ( تصوير دار المعرفة – بيروت – د.ت.. 17
ــع دار الشــروق – القاهــرة . 18 ــد الســالم )660هـــ( طب ــن عب ــز ب قواعــد األحــكام للع

1388هـــ/1968م.
كشف الخفا للعجلوني )1162هـ( مؤسسة الرسالة – بيروت 1418هـ/1998م.. 19
المستدرك للحاكم النيسابوري )405هـ( حيدر أباد – الهند – 1340هـ.. 20
المستصفى للغزالي )505هـ( المطبعة األميرية – بوالق – مصر 1322هـ.. 21
ــب اإلســالمي – . 22 ــر المكت ــل )241هـــ( تصوي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــد، اإلم ــند أحم مس

ــة 1313هـــ. دمشــق – عــن طبع
ــين )معاصــر( – دار . 23 ــد حس ــتاذ أحم ــالم، األس ــي اإلس ــام ف ــرأي الع ــا ال ــن قضاي م

ــرة 1388هـــ/1968م. ــروق – القاه الش
الموافقات للشاطبي )790هـ( مطبعة محمد علي صبيح – القاهرة 1970م.. 24
الموطأ لإلمام مالك )179هـ( طبعة الشعب – القاهرة 1970م.. 25
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

ــيدنا  ــلين س ــاء والمرس ــل األنبي ــى أفض ــالم عل ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العالمي الحم
ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــى ي ــه إل ــدى بهدي ــن اهت ــة وم ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

فــإن المعامــالت فــي الشــريعة اإلســالمية معللــة بمصالــح العبــاد، فحيثمــا وجــدت معاملــة 
ــة فاألصــل فيهــا اإلباحــة؛ ألن  ال تتعــارض مــع النصــوص الشــرعية أو القواعــد الفقهي

التيســير فــي المعامــالت مــن المصالــح التــي يهــدف الشــارع إلــى تحقيقهــا.
ومــن ســمات التعامــل بيــن النــاس أن يكــون مبنيــاً علــى اليســر والســماحة وتقديــر 

الظــروف، وانعــدام المماطلــة بيعــاً وشــراء واقتضــاء.
ــخص  ــاً لش ــخص مدين ــون ش ــاً كأن يك ــوارض أحيان ــا ع ــرأ عليه ــد تط ــور ق ــن األم لك
ــاً لغيــره، وألســباب قــد تتعلــق بعســر المديــن تــارة  آخــر وفــي الوقــت نفســه يكــون دائن
أو رغبتــه فــي الخــالص ممــا لــه علــى غيــره تــارة أخــرى، يلجــأ إلــى نــوع مــن أنــواع 
ــة لتخليــص نفســه مــن المــأزق  ــد الحوال العقــود التــي عرفهــا الفقــه اإلســالمي وهــو عق
الــذي هــو فيــه، حيــث يحــول مــا عليــه مــن الديــن إلــى مــن لــه عليــه ديــن ليقــوم بســداده، 
فيكــون بهــذا قــد اســتراح مــن عنــاء مطالبــة الدائــن لــه، وقــام باســترداد حقــه مــن المديــن.

ولما لعقد الحوالة من أهمية في واقع الناس فقد رأيت كتابة هذا البحث.
اآلثار المترتبة على الحوالة

دراسة فقهية مقارنة بما عليه العمل في قانون المعامالت
المدنية لدولة اإلمارة العربية المتحدة)1(

موضحــاً إلــى أننــي ســأبحث فقــط اآلثــار المترتبــة علــى عقــد حوالــة تكاملــت فيــه 
ــة ألن طبيعــة  ــة بالحوال ــاركاً الخــوض فــي مســائل أخــرى متعلق شــروطها وأركانهــا، ت
ــاً  ــة تجنب ــة معين ــاول جزئي ــى الباحــث تن ــرض عل ــة تف ــة علمي ــي مجل ــره ف البحــث ونش

لإلطالــة واالســتطراد.
وقد تضمن هذا البحث ما يلي:

أوالً: تعريف الحوالة
ثانياً: مشروعية الحوالة
ثالثاً: توصيف الحوالة

رابعاً: مقومات عقد الحوالة
1 قانون اتحادي رقم /1985 المعدل بالقانون االتحادي رقم 1 لسنة 1987.
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خامساً: اآلثار المترتبة على الحوالة
سادساً: انتهاء الحوالة

سابعاً: الخاتمة
أســأل هللا أن يوفقنــي للصــواب فيمــا أكتــب وأن يجنبنــي الزلــل فــي األقــوال واألفعــال إنــه 

نعــم المولــى ونعــم النصيــر.
التاريخ 30 ربيع الثاني 1424 هـ الموافق 2002/6/30م

أوالً  تعريف الحوالة
الحوالة لغة:

بفتــح الحــاء كســحابة مشــتقة مــن التحويــل بمعنــى االنتقــال، وقــد تأتــي بالكســر لكــن الفتــح 
أفصــح نقــول حــال عــن العهــد إذ انتقــل عنــه.

وتحويــل الــرج عــن مكانــه إلــى مــكان إذ انتقــل إلــى غيــره وأحــال الغريــم إذا نحــاه إلــى 
غريــم آخــر.

يقال: أحلت فالناً على فالن بدراهم أحيله إحالة وإحاالً)1(.
الحوالة اصطالحاً:

عرفت الحوالة عند الفقهاء بتعريفات متقاربة في األلفاظ والمعاني منها ما يلي:
نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه)2(.. 1
نقل الدين والمطالبة به من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم)3(.. 2
نقل دين بمثله من ذمة إلى أخرى)4(.. 3
عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة)5(.. 4

ــل المســؤولية  ــد موضوعــه نق ــا: عق ــا بأنه ــى الزرق ــا أســتاذنا الشــيخ مصطف ــد عرفه وق
ــره)6(. ــى غي ــي إل ــن األصل ــن مــن المدي بالدي

تعريف القانون المدني:
عرفــت الحوالــة فــي قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 

المــادة 1106 بمــا يلــي:

1 لسان العرب، القاموس المحيط مادة حول، فتح الباري 355/6.
2 حاشية ابن عابدين 3/8.

3 فتح القدير 221/7، حاشية ابن عابدين 3/8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 41/6.
4 تبيين المسالك لتدريب السالك 17/4.

5 مغني المحتاج 263/2.
6 المدخل الفقهي العام 453/6.

»الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه«.
وهــذا التعريــف منقــول عــن نــص المــادة 993 مــن القانــون المدنــي األردنــي الــذي يعــد 

األصــل فــي القانــون اإلماراتــي)1(.
والــذي أميــل إليــه مــن التعاريــف هــو مــا ذهــب إليــه ابــن عابديــن وهــو أن الحوالــة نقــل 
ــن  ــر اب ــد ذك ــه وق ــى ل ــه ال معن ــة ب ــن دون المطالب ــل الدي ــه ألن نق ــة ب ــن والمطالب المدي

عابديــن فــي حاشــيته أن الزيلعــي نســب هــذا التعريــف إلــى أبــي يوســف القاضــي)2(.
ثانياً مشروعية الحوالة

الحوالة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع والعقول.
ــه أن رســول هللا  فمــن الســنة مــا ورد فــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عن
صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مطــل الغنــي ظلــم، فــإذا أتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع«)3( 
ــم،  ــي ظل ــه وســلم »مطــل الغن ــى هللا علي ــه صل ــد البخــاري قول ــة أخــرى عن ــي رواي وف

ومــن أتبــع علــى ملــيء فليتبــع«)4(.
2- مــا ورد فــي حديــث ســلمة بــن األكــوع قــال: »كنــا جلوســاً عنــد النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم إذ أتــي بجنــازة فقالــوا: صــل عليهــا فقــال: هــل عليــه ديــن؟ قالــوا: ال قــال فهــل ترك 
شــيئاً؟ قالــوا: ال. فصلــى عليــه ثــم أتــي بالثالثــة فقالــوا: صــل عليهــا. قــال: تــرك شــيئاً، 
قالــوا: ال. قــال: فهــل عليــه ديــن؟ قالــوا: ثالثــة دنانيــر، قــال: صلــوا علــى صاحبكــم. قــال 

أبــو قتــادة: صــل عليــه يــا رســول هللا وعلــّي دينــه. فصلــى عليــه«)5(.
إن وجــه الداللــة فــي الحديــث األول واضــح فــي مشــروعية الحوالــة وجوازهــا وأمــا وجــه 
الداللــة فــي الحديــث الثانــي فقــد ترجــم لهــذا البــاب بالحوالــة وحديــث ســلمة فــي الضمــان 
ألن الحوالــة والضمــان كمــا يــرى أبــو ثــور وغيــره ينتظمــان فــي كــون كل منهمــا نقــل 
ذمــة رجــل إلــى ذمــة رجــل آخــر. يقــول ابــن حجــر »والضمــان فــي هــذا الحديــث نقــل 
ــة مســتمد مــن  ــف الحوال ــي 626/2 أن تعري ــي األردن ــون المدن ــة للقان ــي المذكــرة اإليضاحي 1 جــاء ف

ــه. ــة ب ــة للديــن والمطالب ــة ناقل ــان أن الحوال ــة ويتميــز هــذا التعريــف ببي ــد الحنفي القــول الصحيــح عن
2 حاشية ابن عابدين 2/8.

ــي  ــع ف ــل يرج ــة وه ــاب الحوال ــة ب ــاب الحوال ــظ - كت ــاري واللف ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب 3 فت
الحوالــة 255/6، صحيــح مســلم شــرح النــووي كتــاب المســاقاة بــاب تحريــم مطــل الغنــي وصحــة الحوالــة 

.486/1
4 أتبــع فليتبــع بتســكين التــاء فــي الكلمتيــن مثــل اخــرج فليخــرج وقــد نقــل القــول بتشــديد التــاء واألول 
ــم ال  ــى: }ث ــه تعال ــي قول ــع وف ــه تبي ــه ل ــه وأن ــي أتبع ــت الرجــل بحق ــال تبع ــو المشــهور والصــواب. يق ه
تجــدوا لكــم علينــا بــه تبيعــاً{ ]اإلســراء: 69[ كل ذلــك بالتخفيــف. انظــر شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم 

ــن المســالك 18/4. 486/1، تبيي
5 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري كتــاب الحوالــة بــاب عــن أحــال ديــن الميــت علــى رجــل جــاز 

.356/6
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مــا فــي ذمــة الميــت إلــى ذمــة الضامــن فصــار كالحوالــة ســواء«)1(.
والناظــر فــي قــول أبــي قتــادة يرجــح معنــى الحوالــة علــى معنــى الكفالــة ألن الكفالــة ضــم 
ذمــة إلــى ذمــة فــي المطالبــة بالديــن ومــع مــوت المديــن ال يتحقــق معنــى الضــم فيبقــى 

معنــى نقــل الذمــة قائمــاً وهــذا هــو معنــى الحوالــة وهللا أعلــم.
ــى  ــاء عل ــاق الفقه ــن اتف ــوذ م ــو مأخ ــة فه ــى مشــروعية الحوال ــاع عل ــل اإلجم ــا دلي وأم
جوازهــا علــى خــالف بينهــم فيمــا يترتــب عليهــا مــن بــراءة المحيــل مــن المطالبــة أو عــدم 

براءتــه كمــا ســنرى بــإذن هللا.
وأمــا المعقــول فــإن عقــد الحوالــة فيــه تيســير علــى النــاس وتحقيــق مصلحــة ألطــراف 
متعــددة دون إحــداث ضــرر والشــريعة جــاءت بمراعــاة المصالــح ومــا كان هــذا شــأنه 

فهــو جائــز شــرعاً وعقــالً.
ثالثاً توصيف عقد الحوالة

اختلف الفقهاء في توصيف عقد الحوالة على قولين:
األول: أن الحوالــة بيــع ديــن بديــن، وهــي رخصــة مســتثناة مــن بيــع الديــن بالديــن، وجــاز 
تأخيــر القبــض فيهــا ألنهــا عقــد موضــوع علــى االرتفــاق وهــذا القــول هــو األصــح عنــد 

الشــافعية كمــا يــرى اإلمــام النــووي وقــول عنــد الحنابلــة وبــه أخــذ المالكيــة)2(.
ــك  ــد يمل ــال، وألن كل واح ــال بم ــدال م ــا إب ــول أنه ــذا الق ــاب ه ــر أصح ــة نظ و وجه
بالحوالــة مــا لــم يملــك أصــالً فــكأن المحيــل بــاع المحتــال دينــه الــذي فــي ذمــة المحــال 

ــل. ــي ذمــة المحي ــن ف ــال مــن دي ــا للمحت ــه بم علي
ثــم إن البيــع كمــا يقــول العمرانــي صاحــب البيــان »ضربــان ضــرب بلفــظ البيــع فيدخلــه 
ــه الرفــق فــال  ــه بغيــر لفظــه فيكــون القصــد من ــة، وضــرب من الربــع والفضــل والمغابن

يدخلــه الفضــل والمغابنــة«)3(.
الثانــي: أن الحوالــة عقــد إرفــاق منفــرد بنفســه ليــس بمحمــول علــى غيــره وهــذا قــول عنــد 

الشــافعية وهــو الصحيــح عنــد الحنابلة)4(.
ووجهــة نظــر أصحــاب هــذا القــول هــو أن لفــظ الحوالــة مشــعر بالتحويــل ال بالبيــع، فــكأن 
صاحــب الديــن - المحتــال - قــد اســتوفى مــا علــى المديــن - المحيــل - وأقرضــه الحــال 
عليــه وقــد اســتدل صاحــب البيــان لهــذا بقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »فــإذا أتبــع أحدكــم 

1 فتح الباري 356/6.
2 مغني المحتاج 263/2، فتح الباري 355/6، منتهى اإلرادات 341/2، بداية المجتهد 1477/4.

3 البيان في مذهب اإلمام الشافعي 279/6.
4 الحاوي 430/6، منتهى اإلرادات 441/2.

علــى ملــيء فليتبــع«.
ــه وأن  ــدوب إلي ــاح ال من ــع مب ــة والبي ــى الحوال ــدب إل ــث ن ــتدالل أن الحدي ــه االس ووج
ــا صحــت  ــا الفضــل ولم ــاً لدخــل فيه ــو كان تبيع ــة ل ــم إن الحوال ــق ث ــدوب هــو الرف المن

ــا بجنســه)1(. ــال الرب ــع م ــا بي ــض ألنه ــل القب ــرق قب ــا التف ــا جــاز فيه ــن ولم بالدي
رابعاً مقومات عقد الحوالة

ــد  ــه وشــروطه وق ــره مــن العقــود ال يتحقــق وجــوده إال بتوافــر أركان ــة كغي ــد الحوال عق
عبــرت عــن األركان والشــروط بالمقومــات تجنبــاً للخــالف المشــهور بيــن الحنفيــة 
وغيرهــم فــي تعريــف كل مــن الركــن والشــرط، وعليــه فــإن مقومــات عقــد الحوالــة مــا 

يلــي:
أ- الصيغة:

وصيغــة عقــد الحوالــة هــي اإليجــاب مــن المحيــل والقبــول مــن المحــال والمحــال عليــه، 
فــإن قــال المديــن المحيــل للدائــن: أحلتــك بمــا لــك علــي علــى فــالن المحــال عليــه فقبــل 

المحــال والمحــال عليــه فقــد تحقــق ركــن الحوالــة)2(.
لكــن هــل يعــد رضــى األطــراف الثالثــة مــن شــروط صحــة الحوالــة؟ مســألة فيهــا خــالف 

بيــن الفقهــاء كمــا ســنرى بــإذن هللا.
ب- المحيل »وهو المدين الذي تعلق بذمته دين للغير«:

ــاً  ــون مكره ــة، وأن ال يك ــاً بالحوال ــل راضي ــون المحي ــة أن يك ــة الحوال ــترط لصح ويش
ــة إبــراء فيهــا معنــى التمليــك فتفســد باإلكــراه وألن الحــق عليــه فــال  عليهــا، ألن الحوال

ــه. ــه جهــة قضائ ــن علي يتعي
هذا ما عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)3(.

وقــد نقــل صاحــب المغنــي اإلجمــاع علــى هــذا الشــرط بقولــه »يشــترط رضــى المحيــل 
بــال خــالف فــإن ألحــق عليــه وال يتعيــن عليــه جهــة قضائــه«)4(.

فالمحيــل هــو الــذي عليــه الديــن ونقلــه إلــى ذمــة غيــره ال يكــون إال برضــاه »ألن الحــق 
إذا لزمــه فالمســتحق عليــه أداؤه ال نقلــه، وألنــه لــو ســئل نقــل الحــق إلــى عيــن يعطهــا 

1 البيان 287/6.
2 بدائع الصنائع 25/6، تبيين المسالك 18/4.

ــى  ــي 56/7، منته ــاج 263/2، المغن ــي المحت ــالك 17/4، مغن ــن المس ــع 16/6، تبيي ــع الصنائ 3 بدائ
.41/4 اإلرادات 

4 )( المغني 56/7.
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بــدالً مــن الحــق ال يلزمــه وكــذا الحــال لــو ســئل نقلــه مــن ذمــة إلــى ذمــة أخــرى«)1(.
وقــد ذهــب صاحــب الهدايــة مــن الحنفيــة إلــى القــول بــأن رضــا المحيــل ليــس شــرطاً)2( 
وأن الحوالــة تصــح بــدون رضــاه ألن االلتــزام بالديــن مــن المحتــال عليــه تصــرف فــي 
حــق نفســه والمديــن المحيــل ال يتضــرر بــه ألن المحــال عليــه ال يرجــع عليــه إذا لــم يكــن 
بأمــره. وقــد عقــب صاحــب فتــح القديــر علــى هــذا القــول بقولــه: »وقــول ابــن قدامــة إن 
رضــي المحيــل ال خــالف فيــه ليــس بصحيــح«)3( ثــم ذكــر صــورة هــذه المســألة بقولــه 
»وصورتــه أن يقــول رجــل لصاحــب الديــن لــك علــى فــالن بــن فــالن ألــف فاحتــل بهــا 
علــي فرضــي الطالــب وأجــاز صحــت الحوالــة«)4( وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن عابديــن فــي 

حاشــيته واختــاره)5(.
والــذي أميــل إليــه أن رضــى المحيــل شــرط فــي صحــة الحوالــة لوجاهــة مــا قالــه أصحاب 
هــذا الــرأي ودفعــاً لمنــة اآلخريــن علــى الديــن مســتقبالً، وألن مــا يتعلــق بالذمــة ال ينــزع 

منهــا وال يدخــل إليهــا إال برضــى واختيــار.
ج- المحال له، المحتال، وهو الدائن صاحب الحق:

إن رضــى المحــال شــرط لصحــة الحوالــة، ألن الديــن لمــا كان ينتقــل بالحوالــة وكانــت 
الذمــم متفاوتــة مــن حيــث قيــام أصحابــه بالدفــع أو المماطلــة فــإن رضــى صاحــب الديــن 
يكــون شــرطاً للحوالــة علــى رأي جمهــور الفقهــاء، وعليــه فــإن أكــره علــى قبــول الحوالــة 

فإنهــا ال تصــح، ألن حقــه ثابــت فــي ذمــة المحيــل فــال ينتقــل إلــى غيــره إال برضــاه)6(.
يقــول المــاوردي فــي تعليــل شــرط رضــى المحــال »وألن مــا ثبــت فــي الذمــة قــد يكــون 
تــارة ســلماً وتــارة دينــاً فلمــا لــم يلــزم قبــول الحوالــة فــي الســلم لــم يلــزم قبــول الحوالــة 

فــي الديــن«)7(.
وأمــا الحنابلــة فقــد ذهبــوا إلــى القــول بــأن رضــى المحــال ليــس شــرطاً معتبــراً فــي صحــة 
الحوالــة وهــذا مــا ذهــب إليــه داود وابــن حــزم الظاهــري وأبــو ثــور)8( يقــول صاحــب 
ــر  ــم يعتب ــول ول ــه القب ــال علي ــال والمحت ــزم المحت ــيء ل ــى مل ــت عل ــي: »إذا كان المغن

1 الحاوي 218/6.
2 الهداية مع فتح القدير 223/7.

3 فتح القدير 222/7.

4 فتح القدير 223/7.
5 حاشية ابن عابدين 5/8.

6 فتــح القديــر 222/7، بدائــع الصنائــع 16/6، التهذيــب فــي اختصــار المدونــة 42/4، روضــة 
.462/3 الطالبيــن 

7 الحاوي 418/6.
8 الحاوي 418/6، المحلى 108/5.

ــه  ــه بنفســه وبوكيل ــذي علي ــل أن يوفــي الحــق ال رضاهمــا لظاهــر الحديــث، وألن للمحي
وقــد أقــام المحــال عليــه مقــام نفســه فــي التقبيــض فلــزم المحــال القبــول«)1(.

والــذي يبــدو لــي أن مــن أخــذ بظاهــر قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »وإذا أتبــع أحدكــم 
علــى ملــيء فليتبــع« وحملــه علــى الوجــوب لــم يشــترط رضــى المحــال وهــذا مــا عليــه 
الحنابلــة وداود وابــن حــزم ومــن حمــل ظاهــر الحديــث علــى االســتحباب لشــرط رضــى 

المحــال وهــذا مــا عليــه الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية)2(.
د- المحال عليه »وهو من انتقل الدين بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته«:

ذهــب الحنفيــة إلــى القــول باشــتراط رضــى المحــال عليــه لصحــة الحوالــة وأنــه ال يكــره 
ــدون  ــزوم ب ــه وال ل ــاء ب ــى الوف ــل عل ــب بســداده والعم ــه ويطال ــن يلزم ــا؛ ألن الدي عليه
ــون فــي التعامــل  ــاس متفاوت ــل، ألن الن ــاً للمحي ــه مدين ــو كان المحــال علي ــى ل ــزام حت الت
ــم  ــو إبراهي ــه أب ــد الشــافعية ذهــب إلي ــول عن ــة القضــاء عســراً ويســراً)3(. وهــذا ق وكيفي
ــن كان  ــم، ألن م ــل وغيره ــن الوكي ــص ب ــو حف ــري، وأب ــد هللا الزبي ــو عب ــي، وأب المزن

ــال)4(. ــل والمحت ــة شــرطاً كان رضــاه فيهــا شــرطاً كالمحي ــي الحوال وجــوده ف
أمــا الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية فــي ظاهــر المذهــب والحنابلــة 

هــو أن رضــى المحــال عليــه ليــس شــرطاً فــي الحوالــة)5(.
ــال)6(،  ــه والمح ــال علي ــن المح ــداوة بي ــون ع ــترطوا أن ال تك ــد اش ــة ق ــر أن المالكي غي
وكذلــك فــأن الشــافعية قــد أوضحــوا المســألة بقولهــم إن رضــى المحــال عليــه ليــس شــرطاً 
إذا كان عليــه ديــن للمحيــل، وإذا لــم يكــن عليــه ديــن فــإن الحوالــة ال تصــح إال برضــاه 

وقيــل إنهــا ال تصــح علــى مــن ال ديــن عليــه)7(.
ــة إذا  ــي الحوال ــه ف ــة فإنهــم ال يشــترطون رضــى المحــال علي ــد الحنابل وكــذا الحــال عن
كانــت علــى ملــئ )ألن للمحيــل أن يســتوفي الحــق بنفســه وبوكيلــه وقــد أقــام المحــال مقــام 

نفســه فــي القبــض فلــزم المحــال عليــه الدفــع إليــه( )8(.
شرط الرضى في قانون المعامالت اإلماراتي:

1 المغني 62/7، وانظر منتهى اإلرادات 421/2، الفروع 258/4.
2 المراجع السابقة، تبيين المسالك 19/4، بداية المجتهد 1477/4.

3 فتح باب العناية بشرح الوقاية 509/3، بدائع الصنائع 16/6.
4 الحاوي 418/6.

ــروض  ــان 282/6، ال ــن 462/3، البي ــة 1229/2، روضــة الطالبي ــن المســالك 17/4، المعون 5 تبيي
ــي 60/7. ــع 277/1، المفت المرب

6 تبيين المسالك 17/4.
7 )( مغني المحتاج 263/2، روضة الطالبين 462/3.

8 الروض المربع 377/3، وانظر منتهى اإلرادات 441/2.
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نصت المادة 1109 من القانون على ما يلي:
يشترط لصحة الحوالة رضى المحيل والمحال والمحال عليه.. 1
تنعقــد الحوالــة التــي تتــم بيــن المحيــل والمحــال عليــه موقوفــة علــى قبــول المحــال . 2

لــه.
ــة  ــا الثالث ــل أطرافه ــن قب ــى م ــة الرض ــة الحوال ــترط لصح ــد اش ــون ق ــظ أن القان يالح
المحيــل والمحــال والمحــال عليــه وهــو بهــذا الشــرط يكــون قــد أخــذ بمــا عليــه المذهــب 

ــي. الحنف
هـ- محل الحوالة. المحال به:

ــة نقــل مــا فــي الذمــة ومــا فــي  ــاً؛ ألن الحوال ــه دين ــة أن يكــون المحــال ب اشــترط الحنفي
الذمــة هــو الديــن الــذي جــاء فــي فتــح القديــر:

ــه)1( نقــل شــرعي وهــو ال يتصــور فــي  ــذي تضمن »وإنمــا خصــت بالديــن ألن النقــل ال
األعيــان بــل المتصــور فيهــا النقــل الحســي، فكانــت نقــل الوصــف الشــرعي وهــو 

الديــن«)2(.
واشــترطوا أن يكــون الزمــاً فــال تصــح الحوالــة بديــن غيــر الزم، واألصــل عندهــم أن 

مــا ال تصــح بــه الكفالــة ال تصــح بــه الحوالــة)3(.
ــم  ــه فه ــال علي ــى المح ــل عل ــن للمحي ــود دي ــة وج ــة الحوال ــترطوا لصح ــم يش ــم ل لكنه

يصححــون الحوالــة ســواء كانــت الحوالــة مطلقــة أو مقيــدة)4(.
وقــد اشــترط المالكيــة لصحــة الحوالــة وجــود ديــن للمحيــل علــى المحــال عليــه فــإذا لــم 
يوجــد ديــن علــى المحــال عليــه ورضــي بالحوالــة، فإنهــا تكــون كفالــة، ألن حقيقــة الحوالة 
بيــع الديــن الــذي علــى المحــال بالديــن الــذي للمحيــل، وتحــول الحــق مــن ذمــة إلــى ذمــة 

وذلــك يوجــب أن يكــون هنــاك دينــاً تحصــل الحوالــة بــه.
1 إشارة إلى حديث الحوالة.

2 فتح القدير 222/7.
3 بدائع الصنائع 16/6.

فيحيــل  ديــن  آخــر  علــى  إلنســان  يكــون  أن  المطلقــة  الحوالــة   ،222/7 القديــر  4 فتــح 
آخــر  علــى  إلنســان  يكــون  أن  المقيــدة  والحوالــة  عليــه،  الــذي  بالديــن  تقييــد  دون  عليــه 
.16/6 الصنائــع  بدائــع  انظــر:   – عليــه  الــذي  بالديــن  ويقيــده  عليــه  فيحيــل   دينــاً 
يلــي: مــا  علــى  اإلماراتــي  المعامــالت  قانــون  مــن   )1108( المــادة  نصــت   وقــد 
مطلقــة. أو  مقيــدة  الحوالــة  تكــون  أن   -1 

للمحيــل  الــذي  الديــن  مــن  بأدائهــا  تقيــد  التــي  هــي  المقيــدة  والحوالــة   -2
مضمونــة. أو  أمانــة  يــده  فــي  التــي  العيــن  أو  عليــه  المحــال  ذمــة   فــي 

3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ئلك ولو كان موجوداً.

كمــا اشــترطوا فــي الديــن أن يكــون الزمــاً وأن يكــون ديــن المحــال حــاالً ألنــه إن لــم يكــن 
كذلــك كان بيــع ديــن بديــن، واشــترطوا كذلــك أن يكــون الديــن المحــال بــه مســاوياً للديــن 
ــت  ــع كان ــا إذا وق ــي أحدهم ــالف ف ــاً، ألن االخت ــدراً ووصف ــه ق ــى المحــال علي ــذي عل ال

العمليــة عمليــة بيــع فتدخــل فــي بــاب بيــع ديــن بديــن)1(.
وأمــا الشــافعية أيضــاً فقــد قالــوا باشــتراط وجــود ديــن علــى المحــال عليــه وأن يكــون هــذا 
الديــن الزمــاً مســتقراً)2(، فــإن كان غيــر الزم فــإن الحوالــة ال تصــح ألن مالــم يجــب قبــل 

الحوالــة ال يكــون واجبــاً بعدهــا.
ــه  ــى مــن ال ديــن علي ــى هــذا النحــو بمعنــى أنهــا كانــت عل ــو جــرت عل ــة ل لكــن الحوال
فإنهمــا ال تصــح مــا لــم يقبــل المحــال عليــه، وأمــا إذا قبــل فوجهــان عندهــم أحدهمــا ال 
ــة،  ــة معاوض ــي ألن الحوال ــكالم المزن ــر ال ــاب وظاه ــر األصح ــول أكث ــو ق ــح وه تص
ــه ديــن غيــر الزم ال تصــح فــألن ال تصــح علــى مــن ال  ــو كانــت علــى مــن ل وألنهــا ل

ــه أولــى. ديــن علي
واآلخــر إن الحوالــة تصــح، ألن المحــال عليــه إذا قبلهمــا صــار كأنــه قــال لصاحــب الحــق 

–المحــال- أســقط حقــك وأبرئــه وعلــي عوضــه ولــو قــال ذلــك لزمــه)3(.
وقــد ذهــب الحنابلــة إلــى مــا ذهــب إليــه المالكيــة والشــافعية حيــث اشــترطوا وجــود ديــن 
ــن  ــن دي ــل بي ــون تماث ــاً حــاالً وأن يك ــاً الزم ــون دين ــه وأن يك ــى المحــال إلي ــل عل للمحي
المحــال وديــن المحيــل عليــه جنســاً وصفــة ألن الحوالــة تحويــل ونقــل فينتقــل الديــن علــى 

صفتــه)4(.
ما عليه قانون المعامالت اإلماراتي:
نصت المادة )1110( على ما يلي:

»يشــترط لصحــة الحوالــة أن يكــون المحيــل مدينــاً للمحــال عليــه وال يشــترط أن يكــون 
المحــال عليــه مدينــاً للمحيــل فــإذا رضــي بالحوالــة لزمــه الديــن للمحــال لــه«.

ــى  ــن عل ــه دي ــون ل ــال أن يك ــي المح ــترط ف ــون اش ــادة أن القان ــص الم ــن ن ــظ م ويالح
ــس  ــل لي ــه للمحي ــى المحــال علي ــن عل ــى أن وجــود دي ــص بوضــوح عل ــه ن ــل لكن المحي

ــة  ــة المجتهــد 1478/4، تبيــن المســالك 17/4، المعون ــة 43/4، بداي 1 التهذيــب فــي اختصــار المدون
.1228/2

2 الديــن الــالزم المســتقر مثــل أروش الجنيــات، وقيــم المتلفــات، وأثمــان المقبــوض فــي عقــود المعاوضة 
والديــن غيــر الــالزم، والمســتقر مثــل مــال الجعالــة وديــن الســلم والمهــر قبــل الدخــول، وثمــن المبيــع فــي 

مــدة الخيــار انظــر الحــاوي 419/6، الفــروع 257/4.
3 البيان 286/6، الحاوي 419/6.

4 المغني 57/7، الروض المربع ص276.
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ــاء  ــه الوف ــد لزم ــة فق ــه إذا رضــي بالحوال ــة وأن المحــال علي ــي صجــة الحوال شــرطاً ف
ــن. بالدي

وعليه فإن القانون قد أخذ برأي الحنفية وبوجه عند الشافعية في هذه المسألة.
ومــن جهــة أخــرى فقــد جــاء القانــون موافقــاً لمــا عليــه العمــل عنــد الفقهــاء حيــث اشــترط 
علــى المــال المحــال بــه أن يكــون معلومــاً وأن يكــون مســاوياً لمــال المحــال جنســاً وقــدراً 

وصفــة وقــد نصــت الفقــرة هـــ مــن المــادة )1113( علــى اشــتراط مــا يلــي:
»أن يكــون المــال المحــال بــه علــى المحــال عليــه فــي الحوالــة المقيــدة دينــاً أو عينــاً ال 

يصــح االعتيــاض عنــه، وأن يكــون كال الماليــن متســاويين جنســاً وقــدراً وصفــة«.
خامسا

االثار المترتبة على عقد الحوالة 
االصــل فــي الحوالــة اذا توافــرت شــروطها و اركانهــا ان تترتــب عليهــا اثارهــا كغيرهــا 
مــن العقــود ســواء بســواء.الن العقــود لــم تــرد لذاتهــا و انمــا لمــا يترتــب عليهــا مــن اثــار .
ــق  ــا يتعل ــا م ــل و منه ــق بالمحي ــا يتعل ــا م ــددة منه ــة متع ــى الحوال ــة عل ــار المترتب و االث
بالمحــال لــه و منهــا مــا يتعلــق بالمحــال عليــه و ســاجمل هــذه االثــار علــى النحــو التالــي :
بــراءة المحيــل اذا انعقــدت الحوالــة صحيحــة فــإن ذمــة المحيــل تبــرأ مــن الديــن الــذي 
ــن  ــح ع ــول الصحي ــي الق ــه ف ــال علي ــة المح ــى ذم ــه ال ــول حق ــه و يتح ــال ل ــه للمح علي

الحنفيــة خالفــا لالمــام زفــر1.
و ما ذهب اليه الحنفية هو ما قال به المالكية و الشافعية و الحنابلة2.

و تتلخــص وجهــة نظــر القائليــن ببــراءة المحيــل ممــا عليــه فــي ان الحوالــة مشــتقة مــن 
التحويــل و هــو النقــل و الشــيء اذا انتقــل ال يبقــى فــي محلــه.

امــا وجهــة نظــر االمــام زفــر فهــي ان الحوالــة وثيقــة للديــن كالكفالــة و ليــس مــن الوثيقــة 
ــه  ــى حال ــن عل ــاء الدي ــع بق ــه م ــة المحــال علي ــي مطالب ــة ف ــل الوثيق ــل ، ب ــراءة  المحي ب
متعلقــا بذمــة المديــن ؛ الن كال مــن الحوالــة و الكفالــة عقــد توثيــق لــم ينتــق فيهــا ديــن وال 

مطالبــة بــل تحقــق فيهــا اشــتراك فــي المطالبــة .
و يــرد علــى االمــام زفــر بوجــود فــارق ظاهــر بيــن الكفالــة و الحوالــة فالكفالــة ضــم ذمــة 
الكفيــل الــى ذمــة المكفــول فــي المطالبــة ، بينمــا الحوالــة نقــل مافــي ذمــة المحيــل الــى 

1  بدائع الصنائع)17/6(البحر الرائق )419/6(
ــاج  ــي المحت ــن )466/3(، مغن ــة الطالبي ــة )1338/2(،روض ــة )243/4(، المعون ــب المدون 2  تهذي

)263/2(، المغنــي )60/7(، منتهــى االرادات )443/2(

ذمــة المحــال عليــه ، و امــا قولــه بــأن الحوالــة وثيقــة للديــن فيــرد عليــه بمــا قالــه صاحــب 
البدائــع»و معنــى الوثيقــة يحصــل بســهولة الوصــول مــن حيــث المــالءة و االنصــاف ولــو 

كفــل بشــرط بــراءة االصيــل جــاز و تكــون حوالــة النــه اتــى بمعنــى الحوالــة1.
لكــن القائليــن ببــراءة ذمــة المحيــل فــي عقــد الحوالــة اختلفــوا فــي كــون البــراءة مطلقــة 

ام مقيــدة علــى النحــو التالــي: 
أ.رأي الحنفية :

يــرى الحنفيــة ان بــراءة المحيــل مــن ذمــة المحــال لــه مقيــدة و مشــروطة بعــدم التــوي و 
التــوي هــو الهــالك و يكــون كمــا يــرى ابــو حنيفــة بشــيئين:

1.أن يموت المحال عليه مفلسا .
2.ان يجحد المحال عليه الحوالة و ال بينة للمحال له .

و زاد الصاحبــان ابــو يوســف و محمــد شــيئا ثالثــا و هــو ان يفلــس المحــال عليــه حــال 
حياتــه و يقضــي القاضــي بافالســه.

و في مثل هذه الحاالت يرجع المحال له على المحيل بالدين الذي له.
و قد علل الحنفية ما ذهبوا اليه بما يلي:

1.مــا روي عــن عثمــان رضــي هللا عنــه انــه قــال فــي المحــال عليــه اذا مــات مفلســا عــاد 
الديــن الــى ذمــة المحيــل و قــال : ال تــوي علــى مــال امــرئ مســلم و قــد روي عــن شــريح 

مثــل ذلــك ولــم ينقــل عــن الصحابــة خالفــه فــكان اجماعــا.
2.ان الحوالــة مقيــدة بســالمة حــق المحــال لــه و التوصــل الــى اســتيفائه مــن المحــال عيلــه 

و اال بطلــت كمــا هــو الخــال فــي اشــتراط وصــف الســالمة فــي المبيــع.
ــل  ــة و االص ــل الحوال ــل قب ــن المحي ــة المدي ــي ذم ــا ف ــه كان ثابت ــال ل ــن المح 3.ان دي
ــن  ــث ســقوط الدي ــراء بالقضــاء مــن حي ــه الحــق االب ــر ان ــه ال يســقط اال بالقضــاء غي ان
ــل، و  ــا بذمــة المحي ــن قائمــا و متعلق ــى الدي ــراء فيبق ــة ليســت قضــاء وال اب ــه .والحوال ب
بالحوالــة ينتقــل حــق المطالبــة الــى المحــال عليــه الــى حيــن التــوي الــذي يتحقــق معــه 
ــع الحــق . ــى ال يضي ــل حت ــى المحي ــة ال ــا يرجــع بالمطالب ــاء و عنده العجــز عــن الوف

4.ان الحديــث النبــوي الشــريف علــق الحكــم فــي الحوالــة علــى شــرط المــالءة و القــدرة 
و هــذا الشــرط لــم يتحقــق لفواتــه بالمــوت او الجحــود او االفــالس2.

و قــد نقــل القــول بالرجــوع علــى المحيــل اذا افلــس المحــال عليــه او مــات عــن القاضــي 
1  بدائع الصنائع)17/6(

2  بدائع الصنائع )18/6(فتح القدير)226/7(،فتح باب العناية)509/2(
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شــريح و االمــام الشــعبي كمــا نقــل القــول بالرجــوع علــى المحيــل اذا افلــس المحــال عليــه 
عــن االمــام الليــث بــن ســعد 1

ب.رأي المالكية و ابن حزم الظاهري:
يــرى المالكيــة ان المحــال لــه ال يرحــع علــى المحيــل فــي الحوالــة الصحيحــة ولــو جحــد 
المحــال عليــه الحوالــة او مــات او افلــس حيــن الحوالــة او بعدهــا . لكــن عــدم الرجــوع 
فــي مثــل هــذه الحالــة مشــروط بعــدم علــم المحيــل يقــول االمــام مالــك :»االمــر عندنــا 
فــي الرجــل يحيــل الرجــل بديــن عليــه انــه ان افلــس الــذي احيــل عليــه او مــات فلــم يــدع 
وفــاء فليــس للمحتــال علــى الــذي احالــه  شــيء، و انــه ال يرجــع  علــى صاحبــه االول«2.

ــن القاســم عــن  ــن روى اب ــل لك ــى المحي ــة اذن عــدم الرجــوع عل ــد المالكي فاالصــل عن
االمــام مالــك ان المحيــل اذا كان يعلــم افــالس مــن احــال عليــه وغــرر المحــال لــه 

ــه3. ــذي لحــق ب ــرر ال ــل للغ ــى المحي ــه يرجــع عل ــان المحــال ل ــة ف بالحوال
و قد علل المالكية ما ذهبوا اليه بما يلي:

ــوع 1-  ــال رج ــا ف ــن معه ــة بالدي ــض؛ الن المطالب ــراء و القب ــة االب ــة بمنزل ان الحوال
ــة. ــران الحوال ــد جي ــه بع ــال ل للمح

اما في حالة التغرير فان للمحال حق الرجوع بماله على المحيل بأمرين:2- 
ــراء  ــالل شــرط الحوالة.االخــر: ان اب ــا و اخت ــس مليئ ــه لي ــوت ان المحــال علي االول ثب
المحــال لــه للمحيــل مشــروط ضمنــا بــان يكــون المحيــل عالمــا لســالمة ذمــة مــن يحيــل 

عليــه و اذا غــره كان لــه الرجــوع النــه قصــد اتــالف مالــه .4
وقــد ذهــب ابــن حــزم الــى مــا ذهــب اليــه المالكيــة مســتدال بــأن الرســول صلــى هللا عليــه 

و ســلم امــر المحــال لــه باتبــاع المحــال عليــه فــال يجــوز لــه اتبــاع غيــره.
امــا فــي حالــة قيــام المحيــل بعلمــه او بــدون علمــه االحالــة علــى غيــر ملــئ فــإن شــرط 
الحوالــة لــم يتحقــق فتكــون فاســدة النهــا ال تجــوز اال علــى نلــئ بالنــص و بالتــال فــإان 

حــق المحــال لــه بــاق فــي ذمــة المحيــل.5
ج-رأي الشافعية و الحنابلة:

يــرى الشــافعية و الحنبالــة ان الحوالــة اذا عقــدت صحيحــة فــان المحيــل يبــرأ مــن ديــن 
1  االستذكار)244/6(.
2  االستذكار)223/6(

3  المرجع السابق المعونة )1227/2(
4  المعونة)1228/2(
5  المحلى )109/5(

المحــال لــه و يبــرأ المحــال عليــه مــن ديــن المحيــل كذلــك بــراءة مطلقــة حتــى لــو افلــس 
المحــال عليــه او جحــد الحوالــة و حلــف علــى ذلــك او تعــذر اســتيفاء الحــق منــه .1 

و قد استدلو لقولهم هذا بما يلي: 
1-مــا روي انــه كان لحــزن جــد ســعيد بــن المســيب علــى علــي بــن ابــي طالــب رضــي هللا 
عنــه مــاال فأحالــه بــه علــى انســان فمــات المحــال عليــه فرجــع حــزن الــى علــي و قــال : 

قــد مــات مــن احلتنــي عليــه فقــال: قــد اختــرت علينــا غيرنــا ابعــدك هللا و لــم يعطــه شــيئا2
و الشــاهد فــي هــذا الخبــر انــه لــو كان للمحــال لــه حــق الرجــوع لمــا جــاز لعلــي رضــي 

هللا عــن ان يمنــع منــه و هــو فعــل اشــتهر بيــن الصحابــة و لــم يعــرف لــه مخالــف.3
ــه  ــدل بعموم ــئ فليتبع(ي ــى مل ــم عل ــع احدك ــه و ســلم )واذا اتب ــى هللا علي ــه صل 2-ان قول

ــدا.4 ــه اب ــع المحــال علي ــه يتب ــى ان المحــال ل عل
3-جاء في صحيح البخاري تعليقا في باب الحوالة ما يلي:
)و قال الحسن و قتادة اذا كان يوم احاله عليه مليا جاز(5.

قــال ابــن حجــر )و هــذا االثــر اخرجــه ابــن ابــي شــيبة و االثــرم و اللفــظ لــه مــن طريــق 
ســعيد بــن ابــي عروبــة عــن قتــادة و الحســن انهمــا ســئال عــن رجــل احتــال علــى رجــل 
فأفلــس قــاال:»ان كان مليــا يــوم احتــال فليــس لــه ان يرجــع«6 ثــم قــال بعــد ذلــك:و احتــج 
ــى  ــه عل ــي و اثبت ــه عن ــت حق ــي حول ــه و ابرأن ــل احتل ــول الرج ــى ق ــأن معن ــافعي ب الش

غيــري(7.
4- ان الحوالــة مشــتقة مــن تحويــل الحــق و انتقالــه و الحــق المحــول ال يعــود الــى ذمــة 

المحيــل اذا افلــس المحــال عليــه او مــات او جحــد الحوالــة .
5- ان الحوالــة بمنزلــة القبــض فــال يرجــع علــى تامحيــل كمــا لــو قبــض عــن حقــه عوضــا 

فتلــف فــي يــده .8
و قــد رد علــى اســتدالل الحنفيــة بحديــث عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه بالقــول بــأن 
الحديــث مــن روايــة شــعبة عــن خليــد بــن جعفــر عــن معاويــة بــن قــرة عــن عثمــان و فيــه 

1  روضة الطالبين)466/3(،البيان)288/6(،المغني)60/7(،الروض المربع)377(.
2  الحاوي)421/6(

3  الحاوي )421/6(،المحلى)108/5(
4  البيان )289/6(

5  صحيح البخاري بشرح فتح الباري)366/6(
6  فتح الباري شرح صحيح البخاري)366/6(
7  فتح الباري شرح صحيح البخاري)366/6(

8  روضة الطالبين)466/3(، المغني المحتاج)263/2(،البيان)288/6(
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جهالــة و انقطــاع فالمجهــول فــي الحديــث هــو خليــد و االنقطــاع واقــع بيــن معاويــة بــن 
قــرة و عثمــان رضــي هللا عنــه

ثــم ان الحديــث موقــوف و ليــس مرفوعــا.1 و مــن جهــة اخــرى قــد ورد الحديــث بروايــة 
فيهــا ان عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه قــال ففــي الحوالــة او الكفالــة يرجــع صاحبهــا..
الخ.فــكان هــذا كمــا يقــول المــاوردي »شــكا يمنــع منصحــة االســتدالل الن فــي الكفالــة 

يرجــع و فــي الحوالــة ال يرحــع و الشــك يمنــع تعيينــه فــي الحوالــة«2)3(.
ــل اذا افلــس  ــى المحي ــو شــرط الرجــوع عل ــه ل لكــن الشــافعية يتســاءلون عــن المحــال ل
المحــال عليــه او كان مفلســا حيــن الحوالــة؛ ويجيــب النــووي عــن هــذا التســاؤل 
بقوله:فالصحيح»المختــار الــذي عليــه جمهــور االصحــاب انــه ال خيــار للمحتــال ســواء 
شــرط يســاره ام اطلــق و فــي وجــه يثبــت خيــاره فــي الحاليــن و فــي وجــه يثبــت ان شــرط 

ــا و هــو خــالف المذهــب«3. ــوت مطلق ــي الثب ــار الغزال ــط و اخت فق
هــذا و قــد نقــل ابــن عبــد البــر القــول عــن عثمــان البتــي بــأن المحيــل ال يبــرأ اال باشــتراط 

البــراءة ألن شــرط البــراءة بيــده ان احــال علــى ملــئ.
ــه  ــم المحــال ل ــة ضمــن عل ــت االحال ــس فينظــر ان كان ــى مفل ــة عل ــا ان كان االحال و ام

ــراءة. ــو اشــترطت الب ــه و ل يرجــع علي
و ان اعلم المحيل المحال له بافالس المحال عليه و ابرأه لم يرجع عليه .4

1- براءة المحيل من دين الحوالة في قانون المعامالت االماراتي :
نصت المادة 1116 على ما يلي:

يثبــت للمحــال لــه حــق مطالبــة المحــال عليــه و يبــرأ المحيــل مــن الديــن و مــن المطالبــة 
بــه معــا اذا انعقــدت الحوالــة صحيحــة.

و نصت المادة 1129 على ما يلي:
للمحال له ان يرجع على المحيل في االحوال التالية:

1-اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
2-اذا جحد المحال عليه الحوالة و لم تكن ثمة بينة بها و حلف على نفيها.

3-اذا هلكت العين في الحوالة المقيدة و كانت غير مضمونة.
و يالحظ على القانون ما يلي:

1  فتح الباري )356/6(،المغني)60/7(.
2   الحاوي)423/5(

3  روضة الطالبين )466/3(،المغني المحتاج)263/3(
4  االستذكار)224/6(

1-انه لم يتقيد بما اخذ به القانون االردني في المادة 1014 على ما يلي:
للمحال له ان يرجع على المحيل في االحوال التالية :

أ-اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها 
ب-اذا جحد المحال عليه الحوالة و لم تكن ثمة بينة بها و خلف على نفيها.

ج- اذا مات المحال عليه مفلسا قبل اداء الدين.
د-اذا حكمت المحكمة بافالسه قبل االداء.

ه-اذا بطلــت الحوالــة المقيــدة بســقوط الديــن او هــالك العيــن او اســتحقاقها و كانــت غيــر 
مضمونــة.

فالقانــون المدنــي االردنــي تبنــى بشــكل واضــح رأي الحنفيــة فيمــا يتعلــق ببــراءة المحيــل 
و اعتبــر ان البــراءة بــراءة مقيــدة .)1(

ــدت  ــل اذا عق ــراءة المحي ــو ب ــر ان االصــل ه ــي اعتب ــالت االمارات ــون المعام 2-ان قان
ــه اســتثنى حــاالت الجحــود و  ــة صحيحــة كمــا ورد فــي نــص المــادة 1116 لكن الحوال
الهــالك و الفســخ كمــا ورد فــي نــص المــادة 1129 فاعتبــر جحــود المحــال عليــه للحوالــة 
و حلفــه علــى نفيهــا دونتمكــن المحــال لــه مــن االثبــات ســببا مبــررا لرجــوع المحــال لــه 
علــى المحيــل و هــو بهــذا االســتثناء قــد اخــذ بالمذهــب الحنفــي حيــث يــرى االمــام ابــو 
ــذي يســبب رجوعــا علــى المحيــل  ــه ال ــا مــن قبــل-ان هــالك المحــال ب حنيفة-كمــا ذكرن
يكــون بشــيئين االول: مــوت المحــال عليــه مفلســا و االخــر جحــود المحــال عليــه للحوالــة 

وال بينــة للمحــال لــه .
ولقــد اوضحــت مــن قبــل ان رأي المالكيــة و الشــافعية كان واضحــا فــي ان المحــال هــل 

ال يــرع علــى المحيــل حتــى و لــو جحــد المحــال عليــه الحوالــة.
لكــن القانــون بعــدم نصــه علــى جــةاو الرجــوع علــى المحيــل اذا افلــس المحــال عليــه او 
مــات مفلســا يكــون قــد اخــذ بــرأي جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة و الشــافعية و الحنابلــة.
3-ان القانــون قــد تعــرض الــى مســالة اشــتراط المحيــل للمحــال لــه يســار المحــال عليــه 

حيــث نــص فــي المــادة 1126 علــى مــا يلــي:
ــى  ــان اال ال ــال ينصــرف الضم ــه ف ــه يســار المحــال علي ــل للمحــال ل ــن المحي »اذا ضم

ــك « ــر ذل ــى غي ــق عل ــم يتف ــة مــا ل يســاره وقــت الحوال
ــة هــو ان  ــأن االصــل فــي مثــل هــذه الحال ــن ب ــد رأي جمهــور الفقهــاء القائلي و هــذا يؤي
اعســار المحــال عليــه بعــد الحوالــة ال يعطــي المحــال لــه حــق الرجــوع علــى المحيــل.

2- ثبوت مطالبة المحال له المحال عليه :
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اذا مــا ناعقــدت الحوالــة صحيحــة فــان مــا فــي ذمــة المحيــل ينتقــل الــى ذمــة المحــال عليــه 
، و يترتــب علــى ذلــك ثبــوت حــق مطالبــة المحــال لــه المحــال عليــه بمــا تمــت الحوالــة 

بــه قــدرا و جنســا و وصفــا.1
هــذا مــا اوضحنــاه مــن قبــل مــن خــالل كالمنــا عــن محــل الحوالــة و فــي هــذا يقــول ابــن 

حــزم الظاهــري:
»و تجــوز الحوالــة بالديــن المؤجــل علــى الديــن المؤجــب الــى مثــل اجلــه ال الــى ابعــد 
وال الــى اقــرب و تجــوز الحوالــة بالحــال علــى الحــال وال تجــوز بحــال علــى مؤجــل وال 

بمؤجــل علــى حــال وال بمؤجــل علــى مؤجــل الــى غيــر اجلــه«2.
و مــا عليــع الفقهــاء هــو مــا اخــذ بــه قانــون المعامــالت االماراتــي حيــث نصــت المــادة 

1116علــى مــا يلــي :
ــن  ــن و م ــن الدي ــل م ــرأ المحي ــه و يب ــال علي ــة المح ــق مطالب ــه ح ــال الل ــت للمح » يثب

ــة.« ــة صحيح ــدت الحوال ــا اذا انعق ــة مع المطالب
و نصــت المــادة 1117 علــى انــه »ينتقــل الديــن علــى المحــال عليــه بصفتــه التــي علــى 

المحيــل ،فــإن كان حــاال تكــون الحوالــة بــه حالــة و ان كان مؤجــال تكــون مؤجلــة«.
3- بقاء ضمان الدين المحال به لصالح المحال:

ان ضمــان الديــن يبقــى لصالــح المحــال رغــم انتقــال الديــن مــن ذمــة المحيــل الــى ذمــة 
المحــال عليــه عــدا الكفالــة فإنهاقائمــة فــي غالــب االحيــان علــى اعتبــارات شــخصية و 
عالقــات خاصــة بيــن الكفيــل و المكفــول، و لذلــك فــان الكفيــل ال يجبــر علــى نقــل كفالتــه 
الــى المحــال عليــه لكنــه ان رضــي بالحوالــة صحــت كفالتــه و هــذا مــا اخــذ بــه قانــون 

المعامــالت االماراتــي حيــث نصــت المــادة1119
على ما يلي:

ــك ال  ــن و مــع ذل ــر شــخص المدي ــه بالرغــم مــن تغي ــه ضمانات ــن المحــال ب ــى للدي »تبق
ــة . ــن اال ا1ذا رضــي بالحوال ــل الدائ ــا قب ــا كان او شــخصيا ملتزم ــل عيني ــى الكفي يبق

4- رجوع المحال عليه على المحيل اذا لم يكن له دين المحال عليه:
ذكــرت فيمــا ســبق ان الحنفيــة ال يشــترطون لصحــة الكفالــة و وجــود ديــن للمحيــل علــى 

المحــال عليــه خالفــا لجمهــور الفقهــاء القائليــن بهــذا الشــرط.
 و بينــت ان القانــون قــد اخــذ بمــا ذهــب اليــه الحنفيــة كمــا نصــت المــادة1109و الســؤال 

1  بدائع الصنائع )17/6(
2  المحال )109/5(

هنــا اذا قبــل المحــال عليــه الحوالــة دون ان يكــون عليــه ديــن للمحيــل فهــل يرجــع علــى 
المحيــل؟ ام يكــون متبرعــا فيمــا صنــع؟

ــة  ــه المالكي ــذي علي ــه و ال ــه الرجــوع بمــا دفعــه عن ــة ان للمحــال علي ــه الحنفي ــذي علي ال
ــل  ــة المحي ــى ذم ــه ال ــال فتضــم ذمت ــون كفي ــة يك ــذه الحال ــل ه ــي مث ــه ف ــال علي ان المح

ــة. بالمطالب
و قد اخذ القانون بما عليه الحنفية حيث نصت المادة 1124 على ما يلي :

1-اذا تمــت الحوالــة المطلقــة برضــى المحيــل فــإن كان لــه ديــن عنــد المحــال عليــه جــرت 
المقاصــة بدينه بعــد االداء.

2-و ان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد االداء.
و الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة بمنطوقهــا تبيــن ان للمحــال عليــه الرجــوع علــى المحيــل 
بعــد اداء الديــن للمحــال لــه اذا لــم يكــن المحــال عليــه مدينــا للمحيــل فــي االصــل و اال 

جــرت المقاصــة بينــه و بيــن المحيــل كمــا نصــت الفقــرة االولــى مــن المــادة . 
5- تسليم المحيل المحال له الوثائق المتعلقة بالدين المحال به :

نصت المادة 1125 من القانون االمراتي على ما يلي :
 » علــى المحيــل ان يســلم الــى المحــال لــه ســند الحــق المحــال بــه و كل مــا يلــزم مــن 

بيانــات او وســائل لتمكينــه مــن حقــه« 
هــذه المــادة تفيــد ان عقــد الحوالــة اذا تــم فعلــى المحيــل ان يســلم المحــال الوثائــق المتعلقــة 

بالديــن اثباتــا و توثيقــا لحقــه.
و نــص هــذه المــادة هــو نفســه نــص المــادة 1010مــن القانــون المدنــي االردنــي و قد ورد 
فــي المذكــرات االيضاحيــة للقانــون المدنــي مــا يوضــح مســتند هــذه المــادة حيــث بينــت ان 
التمكــن المحــال لــه مــن الوصــول الــى حقــه واجــب، و هــذا الواجــب ال يمكــن تحقيقــه اال 

بتســلم الوثائــق و المســتندات المتعلقــة بالحــق المحــال بــه.
ــو  ــه فه ــم الواجــب اال ب ــاال يت ــن ان م ــه االســالمي تبي ــت قواعــد اصــول الفق ــا كان و لم

ــى اصــل شــرعي1 ــادة اســتنادا ال ــذه الم ــد وضعــت ه واجــب فق
6- حق التمسك اللدفوع المتعلقة بالدين :

يلــي: مــا  علــى  االماراتــي  القانــون  مــن   1120 المــادة   نصــت 
»للمحــال عليــه ان يتمســك قبــل المحــال لــه لــكل الدفــوع المتعلقــة ببالديــن و التــي كانــت 

لــه فــي مواجــه المحيــل ولــه ان يتمســك بــكل الدفــوع التــي للمحيــل قبــل المحــال لــه«.
1  المذكرات االيضاحية للقانون المدني االردني  )642/2(



5253

األستاذ الدكتور ماجد أبو رخيةاآلثار المترتبة على الحوالة

ان مصطلــح الدفــوع الشــكلية و الدفــوع الموضوعيــة فــي الدعــاوي القضائيــة مــن 
المصطلحــات القانونيــة الحديثــة و هــي ان لــم تــرد بهــذه المســميات عنــد الفقهــاء فإنــه ال 

ــي األصطــالح. ــاح ف مش
و اثبــات مثــل هــذه المــادة فــي مســالة الحوالــة و غيرهــا ال يعــارض نصــا تشــريعيا او 

اصــال فقهيــا.و يحقــق مصلحــة واضحــة الطــراف الحوالــة .
سادسا انتهاء عقد الحوالة

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــى قائم ــا تبق ــإن اثاره ــا ف ــر مقوماته ــة بتواف ــة صحيح ــدت الحوال اذا انعق
بأطرافهــا مــا دام المحــال بــه لــم يســدد للمحــال لــه فــإذا تــم ســداد الديــن او اإلبــراء منــه او 
حصلــت اســباب ادت الــى ســقوطه فــإن الحوالــة تنتهــي اذ ال فائــدة مترتبــة علــى بقاءهــا.

و قد بين االمام الكاساني الحاالت التي تنتهي بها الكفالة و هي :
1-اذا قام المحال عليه بأداء ما التزم به للمحال له .

2- اذا وهب المحال له المال الى المحال عليه و قبله .
3- اذا تصــدق المحــال لــه بالمــال المحــال بــه علــى المحــال عليــه و قبلــه الن التصــدق و 

الهبــة بمنزلــة االبــراء مــن الحــق .
4- اذا مات المحال له و ورثه المحال عليه.

5-اذا ابرأال المحال له المحال عليه من المال المحال به.1
انتهاء الحوالة في قانون المعامالت االماراتي:

نصــت المــادة 1132 مــن القانــون علــى مــا يلــي : »تنتهــي الحوالــة بــاداء محلهــا الــى 
المحــال لــه اداءا حقيقيــا او حكميــا« هــذه المــادة تشــمل الحــاالت التــي ذكرهــا كل مــن 
الكاســاني و ابــن عابديــن فــاالداء الحقيفــي يتمثــل فــي قيــام المحــال عليــه بالســداد الفعلــي 

للديــن الــى المحــال لــه و االداء الحكمــي يتمثــل باالبــراء او التصــدق او الهبــة ...
سابعا  الخاتمة

و بعد..
فهــذا مــا قدرنــي هللا عليــه مــن الكتابــة فــي هــذا البحــث و قــد توصلــت مــن خاللــه الــى 

النتائــج التاليــة:
1- ان عقــد الحوالــة مظهــر مــن مظاهــر التيســير و رفــع الحــرج و عالمــة مــن عالمــات 

مرونــة الفقــه االســالمي و تقديــره للواقــع االنســاني بغيــة تحقيــق المصلحــة المنشــودة.
2- ان جمهــور الفقهــاء يشــترطون فــي الحوالــة وجــود الديــن للمحيــل علــى المحــال عليــه 

1  بدائع الصننائع )19/6(،حاشية ابن عابدين)4/8(

خالفــا للحنفيــة .
ــا للديــن الــذي  3- ان الفقهــاء متفقــون علــى اشــتراط ان يكــون الديــن المحــال بــه موافق

علــى المحــال عليــه قــدرا و جنســا و وصفــا ســدا لذريعــة الوقــوع فــي الربــا .
ــل  ــن المحي ــة المدي ــراءة ذم ــى ب ــون عل ــة متفق ــن الحنفي ــر م ــا لزف ــاء خالف 4- ان الفقه
فــي الحوالــة علــى خــالف بينهــم هــل البــراءة مقيــدة؟ وهــو مــا اخــذ بــه الحنفيــة ام انهــا 

ــه جمهــور الفقهــاء. ــا ذهــب الي ــة؟ و هــو م مطلق
5- لمــا كان قانــون المعامــالت المدنيــة االماراتــي مأخــوذا عــن القانــون المدنــي االردنــي 
الــذي اعتمــد علــى الشــريعة االســالمية فــي صياغــة مــواده فقــد جــاء مــا فيــه موافقــا لمــا 

عليــه الفقــه االســالمي.
ــي  ــير ف ــة الس ــن صياغ ــي تضم ــواد الت ــة بعــض المم ــرد بصياغ ــد انف ــون ق 6- ان القان
تحقيــق المقصــد مــن الحوالــة و التــي تمليهــا طبيعــة االجــراءات التنظيميــة فــي العصــر 
ــا ال تصــادم نصــا  ــة ألنه ــا مقبول ــاء اال انه ــا الفقه ــص عليه ــم ين ــث و هــي و ان ل الحدي
تشــريعيا او قاعــدة فقهيــة ، مثــال ذلــك مــا ورد فــي المادتيــن 1120،1125 مــن القانون.

و الحمدهلل رب العالمين
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3-بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشرائع-الكاســاني-عالء الديــن بــن مســعود-ت 785 هـ،ط 
دار الكتــب العلميــة.

4- بدايــة المجتهــد و نهايــة المقتصــد- ابــن رشــد-ابو الوليــد محمــد بــن احمــد-ط دار ابــن 
حزن.

5- البيــان فــي مذهــب االمــام الشــافعي-العمراني-يحيى بــن ابــي الخير،ت855هـــ ،ط دار 
المنهاج.

ــى اقــرب المسالك-الشــنقيطي-محمد الشــيباني،ط  ــب الســالك ال ــن المســالك لتدري 6- تبيي
دار الغــرب.

7-التهذيــب فــي اختصــار المدونــة- البرادعي-خلــف بــن ابــي القاســم القيروانــي،ط دار 
ــاء التــراث. اليبحــوث للدراســات االســالمية و احي

8- الحاوي الكبير-الموردي – ابو الحسن علي بن محمد،ط دار الكتب العلمية.
ــن-ت  ــن عابدين-محمــد امي ــن عابدين(اب ــدد ر المختار)حاشــية اب ــى ال ــار عل 9-رد المحت

1252هـــ ،ط دار الكتــب العلميــة .
10- روضــة الطالبين-النووي-ابــو زكريــا يحيــى بــن شــرف-ت676هـ ، ط دار الكتــب 

العلميــة.
11-الــروض المربــع شــؤح زاد المســتقنع-البهوتي-منصور بــن يوســف،ط مؤسســة 

ــالة. الرس
12- صحيــح مســلم شــرح االمــام النووي-االمــام مســلم بــن الحجــاج-ت 261هـــ،ط دار 

القلــم.
ــن ســلطان الهــروي،ط دار  ــن ب ــور الدي ــة شــرح الوقاية-الهروي-ن ــاب العناي ــح ب 13-فت

االرقــم بــن ابــي االرقــم.
14-فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري-العســقالني-احمد بــن حجر،ت852هـــ،ط دار 

ابــي حيــان.
ــب  ــد الواحد-ت681هـــ،ط دار الكت ــن عب ــن ب ــال الدي ــن الهمام-كم ــر- اب ــح القدي 15-فت

ــة. العلمي

16- القامــوس المحيط-الفيــروز ابادي-مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب،ط محمــد مصطفــى 
لحلبي. ا

17-كتــاب الفــروع المقدسي-شــمس الديــن ابــو عبــدهللا محمــد بــن مفلــح-ت 763هـــ،ط 
عالــم الكتــب.

بــن  محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  منظور-ابــو  المحيط-ابــن  العــرب  18-لســان 
صــادر. دار  مكرم،ت711هـــ،ط 

19-المحلى-ابن حزم- ابو محمد علي بن احمد ،ت456هـ،ط دار الفكر.
20-المدخل الفقهي العام-الزرقا-مصطفى احمد،دار الفكر.

21- المذكرات االيضاحية للقاننون المدني االردني-نشر نقابة المحامين-عمان.
ــد  ــك بــن انس-البغدادي-القاضــي عب ــم المدينة-االمــام مال ــة علــى مذهــب عال 22-المعون

الوهاب،ت422هـــ،ط دار الفكــر.
ــم  ــن احمد،ت630هـــ،ط عال ــدهللا ب ــد عب ــو محم ــن اب ــق الدي ــن قدامة-موف 23-المغني-اب

ــب. الكت
24-مغنــي المحتــاج الــى معرفة الفــاظ المنهاج-الشــربيني-الخطيب محمــد-،ت 977هـ،ط 

الفكر. دار 
25- منتهــى االرادات-ابــن النجار-تقــي الديــن محمــد بــن احمد،ت970هـــ،ط دار الكتــب 

العلميــة .
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مدى مشروعيته. ومدى المسؤولية 
عنه في ضوء أحكام الشريعة، 

وقواعد القانون الوضعي

الدكتور ثروت عبد الحميد
استاذ القانون المدني

كلية الحقوق-جامعة المنصورة و كلية الشرطة-ابو ظبي
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مقدمة
1- لقــد حققــت الهندســة الوراثيــة و تقنياتهــا فــي العقــد االخيــر نجاحــا كبيــرا فــي العديــد 
مــن القطاعــات كمــا توصلــت الــى نتائــج باهــرة فــي المجــال الزراعــي و الصناعــي كمــا 
ــا  ــة اال انه ــة البيئ ــة و تســحين نوعي ــة الصحي ــدان الرعاي ــي مي ــة ف ــا جلي ــرت اثاره ظه
ــدام  ــى احت ــا ادت ال ــاؤالت كم ــن التس ــد م ــت العدي ــدل و طرح ــن الج ــر م ــارت الكثي اث
ــان و  ــوق االنس ــون و حق ــة و القان ــن جه ــا م ــض تطبيقاته ــول بع ــدل ح ــاش و الج النق

ــة اخــرى. ــة مــن جه ــة و الفلســفية و االخالقي ــادئ الديني المب
ــذي يبحــث فــي انتقــال الصفــات مــن جيــل  ــم ال ــه ذلــك العل ــة بأن ــم الوراث 2- يعــرف عل
ــال.)1( امــا الهندســة  ــم بتفســير الظواهــر المتعلقــة بطريقــة هــذا االنتق الــى اخــر كمــا يهت
ــد و عــزل  ــة لتحدي ــة الجزئي ــم الوراث ــق عل ــن تطبي ــي : » ف ــة عامــة- فتعن الوراثية-بصف
جينــات مرغوبــة تتحكــم فــي صفــة يــراد نقلهــا مــن نــوع )يســمى بالواهــب او المعطــي(
الــى نــوع اخر)يســمى بالمضيــف او المســتقبل(،بطرق و وســائل ال تزاوجية)مثــل ناقــالت 
الكلونة،التثقيــب الكهربــي لجــدران الخليــة، الحقــن الدقيــق، و كذلك طلقــات بندقية خاصة(
تضمــن ان الجينــات المنقولــة تعبــر عــن صفاتهــا فــي الكائــن او المســتقبل او المضيــف 

فتكســبه خصائــص او وظائــف الجينــات التــي نقلــت اليــه مــن الكائــن الواهــۛب«)2(.
3- يتصــل جوهــر الهندســة الوراثســة-اذن-بالتعامل مــع موروثــات الصفــات داخل الخاليا 
الحيــة لتحقيــق اهــداف مرجــوة . قــد تتمثــل هــذه االهــداف فــي اكتشــاف عــالج لالمــرا 
الوراثيــة او تخليــق بعــض االعضــاء الحيويــة او تحســين الصفــات الطبيعيــة او التكاثــر 
ــة  ــواد الغذائي ــاج الم ــادة انت ــدة او زي ــالالت جدي ــتنباط س ــة او اس ــرق التقليدي ــر الط بغي
ــا  ــارك فيه ــة تش ــة الوراثي ــداف المتصــورة )3(. و الهندس ــن االه ــك م ــر ذل ......، او غي
ثالثــة علــوم اساســية هــي علوم-الوراثة،والخليــة .و الجينــات- ومــن هنــا فقــد اشــتهرت 

ــة –)بيوتكنولوجــي()5(. ــا الحيوي ــات .)4( او التكنولوجي ــع الجين ــا تطوي بأنهــا تكنولوجي
4- واذا كانــت مســالة وجــود تشــابه و صفــات مشــتركة بيــن االبنــاء و االبــاء،و انتقــال 
بعــض االمــراض فــي نطــاق العائلــة الواحــدة فقــد لــف االنتبــاه مــن االزل فكانــو قديمــا 
يلجــؤون الــى القيافــة الثبــات النســب، عنــد التنــازع فــي الولــد، و عــدم وجــود مــا يرجــح 
دعــوى احــد الطرفيــن )6(-اال ان عــام 1866قــد شــهد تطــورا جوهريــا فــي هــذا الصــدد 
حيــث اســتطاع “مندل«،بعــد تجــارب عديــدة ان يضــع قوانيــن الوراثــة الشــهيرة و التــي 
ــي عــام  ــل و ف ــى جي ــل ال ــن جي ــة م ــات الوراثي ــال الصف تحــدد القواعــد االساســية النتق
ــة  ــل الوراثي ــا يســمى بالعوام ــم »جوهانســن”-على م ــل العال ــن قب ــم التعرف-م 1909 ت
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ــى  ــل و كان عل ــى جي ــل ال ــن جي ــة م ــات الوراثي ــل الصف ــات المســؤولة عــن نق او الجين
ــث نجــح  ــووي         ، حي ــم اكتشــاف الحمــض الن البشــرية ان تنتظــر عــام 1944 ليت
العالمــان: االمريكي«واطســن” و البريطاني«كريك«عــام 1953 فــي تحديــد تركيبــه و 
وضــع اول نمــوذخ لــه )الحلــزون المــزدوج( و مــن خــالل هــذا االكشــتاف تمكــن العالــم 
البريطانــي »جيفري«عــام 1985 مــن تحديــد ان كل انســان ينفــرد بســمات او مميــزات 
جينيــة خاصــة بــه ال تتكــرر اال عنــد التوائــم المتطابقة)الســيامية(و قــد اطلــق علــى هــذه 
ــي  ــدأ ف ــي عــام 1990 ب ــة« وف ــة اســم«البصمة الوراثي ــزات الجيني الســمات او الممي
ــة و  ــن )18(دول ــاركة )1100(م ــري« بمش ــوم البش ــراءة »الجين ــروع ق ــنطن مش واش
بتكلفــة اجماليــة تبلــغ ثالثــة مليــارات مــن الــدوالرات و فــي 16 نوفمبــر 2000 اعلــن 
كل مــن الئيــس االمريكــي »كلينتــون« و رئيــس الــوزراء البريطانــي »بلير«عــن قــرب 

االنتهــاء مــن هــذا المشــروع و هــو مــا تحقــق بالفعــل فــي فبرايــر 2001.)7(
5- يتكــون جســم االنســان مــن عــدد كبيــر جــدا مــن الخاليــا تعــد بالمليــارات و كل خليــة 
ــة  ــي انوي ــد ف ــا و توج ــة و وظيفته ــاة الخلي ــؤولة عــن حي ــي المس ــواة ه ــى ن ــوي عل تحت
الخاليــا اجســام صغيــرة جــدا تســمى«الصبغيات او الكروموســومات«)8( و هــي اجــزاء 
ــل  ــي تحم ــة و ه ــي الخلي ــرة ف ــة و المتناث ــة المتطاول ــوط الرفيع ــكل الخي ــذ ش ــة تأخ دقيق

ــة. ــات و المــادة الوراثي الجين
ــن  ــوم : 23 م ــاني )46( كروموس ــم االنس ــا الجس ــن خالي ــة م ــد ف3ي كل خلي و يوج
االب، و 23 مــن االم، و هــي تظهــر علــى شــكل 23 زوجــا- وقــد امكــن التعــرف 
ــزوج االول و  ــن ال ــداء م ــلها؛ ابت ــب تسلس ــا حس ــومات و ترتيبه ــذه الكروموس ــى ه عل
ــذه  ــض ه ــف بع ــى وظائ ــرف عل ــن التع ــا امك ــرين- كم ــث و العش ــزوج الثال ــاء بال انته
الكروموســومات حيــث تبيــن ان زوج الكروموســومات )23( هــو المســؤول عــن تحديــد 
مــوع الجنيــن : ذكــر او انثــى، كمــا تبيــن ان وجــود ثــالث نســخ مــن كروموســوم )21( 
ــة الجنيــن بمالزمــة)داون(، او مــا يعــرف  ،بــدال مــن اثنتيــن، هــو المســؤول عــن اصاب
بالطفــل المنغولــي كمــا يعتقــد ان زوج الكروموســومات رقــم )17( لــه دور فــي جهــاز 
ــراز االنســولين  ــم )11( هــو المســؤول عــن اف المناعــة و ان زوج الكروموســومات رق
ــراض  ــر الشــخص و ام ــة بعم ــه صل ــم )4( ل ــدم و ان زوج الكروموســومات رق ــي ال ف
ــدم  ــى ع ــؤدي ال ــاء؛ و ي ــب النس ــذي يصي ــرض )ترنر(ال ــت ان م ــيخوخة)9(.كما ثب الش
اكتمــال نمــو الرحــم و المبيــض، و عــدم الحيــض، و مــن ثــم العقــم الدائــم يحــدث اذا كانــت 
البنيــة الكروموســومية للــزوج رقــم )23( هــي، بناقــص كروموســوم الجنــس، حيــث ان 

البنيــة الطبيعيــة هــي، كمــا ان مرض)كالينفلتر(الــذي يحــدث فــي الرجــال؛ و هــو صغــر 
حجــم الخصيتيــن، و عجزهمــا عــن انتــاج الحيوانــات المنويــة و مــن ثــم –ايضــا- العقــم 
الدائــم، ينتــج اذا كانــت البنيــة الكروموســومية للــزوج رقــم )21( هــي          ، بزيــادة 

ــة هــي .)10(  ــه الطبيعي ــث ان بنيت كروموســوم الجنــس     ؛ حي
6- وال شك ان الكشتافات الهندسة الوراثية فوائد جمة في مجاالت كثيرة:

*فــي مجــال العــالج و الوقايــة مــن االمراض:فقــد تــم انتــاج العديد مــن العقاقيــر واللقاحات 
ــا يوجــد اكثــر مــن )350(نوعــا مــن العقاقيــر و القاحــات فــي المعامــل موجهــة  و حالي
لعــالج اكثــر مــن )200(مــن االمــراض المختلفــة ؛ مثــل االيــدز و الســرطان وامــراض 

القلــب و الســكر  التهــاب المفاصــل ......، وغيرهــا.
*فــي مجــال التحاليــل و الفحــوص المخبريــة : مقــل اختبــار االيــدز و اختبــار الحمــل ، 

والعديــد مــن اختبــارات الكشــف عــن االمــراض.
*في مجال الزراعة و االغذية و المكافحة الطبيعية للحشرات.

ــا-و  ــة وراثي ــا معدل ــخدام بكتري ــامة باس ــات الس ــن النفاي ــص م ــال البيئة-التخل ــي مج *ف
ــة. ــاء و الطاق ــتخدام الم ــي اس ــاد ف االقتص

*في مجال الكشف عن الجرائم و اثباتها و اثبات النسب ، و البصمة الوراثية.
ــد  ــي ق ــل لبعــض اجهــزة الجســم الت ــة اليجــاد بدائ ــا الجذعي *فــي مجــال اســتخدام الخالي

ــراض. ــف او تصــاب باالم تتل
ــار تســاؤالت و  ــذي اث ــر ال ــب، االم ــن مثال ــم تخــل م ــة ل ــة الحديث ــذه التقني ــد ان ه 7- بي
المخــاوف مــن النواحــي الفلســفية و االخالفيــة و الدينيــة و القانونيــة –فإمكانيــة التحكــم 
ــن  ــدة م ــكال جدي ــة اش ــال ممارس ــة، و احتم ــات الوراثي ــي صف ــن و ف ــس الجني ــي جن ف
التمييــز بيــن االشــخاص تعتمــد علــى الصفــات الوراثيــة المعروفــة عنهــم خاصــة فيمــا 
يتعلــق بعقــد العمــل و عقــد التأميــن ناهيــك عمــا قــد يجــره التالعــب بالشــفرات الوراثيــة 
مــن مــآس)11( ، و كل ذلــك يوجــب فــرض رقابــة صارمــة لمنــع ايــة تجــاوزات و اعــداد 
ــون  ــك ان قان ــه-وال ش ــن فاعليت ــي تضم ــراءات الت ــن االج ــق ،و س ــي دقي ــم قانون تنظي
ــي هــذا  ــدور هــام ف ــع ب ــة او الجنائية-يمكــن ان يضطل ــك المدني ــي ذل المسؤولية-ســواء ف
ــه مــن  ــة تلعــب دورا زاجــرا، بمــا تشــتمل علي ــت المســؤولية الجنائي ــإذا كان المجــال ؛ ف
عقــاب للمخالفيــن فــإن المســؤلية المدنيــة يمكن-والشــك-ان تلعــب دورا اساســيا بالنســبة 

ــة . ــردع و الوقاي لل
8- ان هــذه الظاهــرة العلميــة الحديثــة –و المــراد هنــا تقنيــات الهندســة الوراثيــة و االخــذة 
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فــي االتســاع و االنتشــار يومــا بعــد يــوم بعثــت مــن جديــد الحــوار و الجــدل حــول العالقــة 
القائمــة بيــن العلــوم الطبيعيــة مــن جهــة و القانــون و حقــوق االنســان .

ــة  ــراض الوراثي ــرف باالم ــا يع ــة بم ــي االصاب ــا ف ــب دورا هام ــة تلع ــع ان الوراث الواق
ــن  ــل م ــات محددة،وتنتق ــب جين ــل يصي ــن خل ــراض ع ــذه االم ــض ه ــبب بع ــث تتس حي
ــدد  ــر فمتع ــا الجــزء االكب ــل جــزء بســيط مــن االمــراض ،ام ــاء، وهــذه تمث ــاء لالبن االب
االســباب تلعــب فيــه عــدة جينــات مــن مواقــع مختلفــة –إلــى جانــب البيئــة والحالــة العامــة 
ــراض  ــدم والســكر والألم ــط ال ــب والشــرايين وضغ ــراض القل للشــخص-دورا هاما-كأم

ــواع الســرطان . النفســية وبعــض ان
وفهــم هــذه الحقيقــة واســتيعابها يغيــر تصورنــا للعالج-مــن عــالج للمــرض بعــد ظهــوره 
إلــى محاولــة منــع حدوثه؛عــن طريــق اصــالح الخلــل او ابــدال للجيــن العاطــب أو غيــر 
ذلــك مــن الحلــول، وهــو مــا يضاعــف مــن مســؤولية الــكادر الطبــي ممثــال فــي معمــل 

التحاليــل والطبيــب المعالــج .... وغيرهمــا .
ــل  ــن داخ ــي فحــص الجني ــل ف ــة يتمث ــة الوراثي ــتخدام الهندس ــز الس ــم منج ــل أه 9- ولع
الرحــم للكشــف عمــا يكــون مصابــا بــه مــن امــراض وراثيــة أو تشــوهات خلقيــة واتخــاذ 
مــا يلــزم نحــو عــالج االمــراض أو إصــالح التشــوهات ؛بحيــث يخــرج إلــى الحيــاة طفــال 
ســليما معافــا مــن األمــراض والتشــوهات التــي قــد تالزمــه طــوال حياتــه وتجعلــه عبئــا 

علــى أســرته ومجتمعــه .
ويجــب علــى الــكادر أن يقــوم بذلــك وفقــا لالســس العلميــة الصحيحــة ،وفي ضــوء المبادئ 
الدينيــة واألخالقيــة والقانونيــة الســائدة وفــي حــدود االلتزامــات الناشــئة عــن عقــد العــالج 
الطبــي ،وأي اخــالل بتلــك القواعــد واألســس يعتبــر خطــأ مرتبــا لمســؤولية الــكادر الطبــي 

–الطبيــب المعالــج ومعمــل التحاليــل ومــن يباشــر إجــراء األشــعة والفحــوص المخبرية .
خطة البحث:

ــة  ــة الجنيــن بالتشــوهات أو األمــراض الوراثي ــاول موضــوع اإلجهــاض بســبب إصاب تن
فــي فصليــن متتالييــن :

)الفصــل األول( المقصــود بالتشــوهات واألمــراض الوراثيــة التــي تصيــب الجنيــن 
وموقــف الشــرائع واألنظمــة القانونيــة مــن اإلجهــاض بســببها .

ــوهات  ــاف تش ــي اكتش ــأ ف ــن الخط ــي ع ــكادر الطب ــؤولية ال ــدى مس ــي( م )الفصــل الثان
ــة . ــه الوراثي ــن وأمراض الجني

الفصل األول
المقصود بتشوهات الجنين وأمراضه الوراثية

وموقف الشرائع واألنظمة القانونية من اإلجهاض بسببها

ــي  ــا يعان ــي اكتشــاف م ــن عــن الخطــأ ف ــي تجــاه الوالدي ــكادر الطب 10- إن مســؤولية ال
منــه الجنيــن مــن تشــوهات وأمــراض وراثية،تنــدرج ضمــن مجــال أرحــب نطاقــا وأوســع 
شــموال،هو مجــال المســؤولية عــن األضــرار الناشــئة عــن العمــل الطبي،حيــث يشــترط 
الفقــه والقضــاء النعقادها-ضمــن شــروط أخــرى-أن تمثــل تلــك األضــرار مساســاً بمصالح 

مشــروعة لألفــراد الذيــن يســعون للحصــول علــى تعويــض.
يعتبــر المســاس بمصلحــة مشــروعة للشــخص،بمثابة شــرط تقليــدي للضرر،حتــى 
يمكــن المطالبــة بالتعويــض عنه-وتكــون المصلحــة مشــروعة إذا كانــت جديــرة بحمايــة 
ــي  ــل ف ــت تتمث ــع،أو كان ــي المجتم ــائدة ف ــام واألداب الس ــام الع ــف النظ القانون،والتخال
الحرمــان مــن حــق معتــرف بــه بمقتضــى النصــوص القانونيــة، وليســت مجــرد رخصــة 

أو أمــر مــن المباحــات.
والشــك أن لــكل شــخص الحــق فــي ســالمته الجســدية،وفي الحفــاظ علــى صحتــه وتدنــب 
األالم الماديــة والمعنويــة،وأي مســاس بهــذه األمــور بســبب التدخــل الطبي.حتــى لــو كان 
ضروريــا وتــم بنــاء علــى رضــاء صريــح ومســتنير مــن قبــل المــرض أو ذويه،يعتبــر 

مــن قبيــل التداعيــات الضــارة التــي يــدب التعويــض عنهــا.
ــه  ــاة الخاضــع للعــالج،أو إصابت ــه وف ــف عن ــذي يتخل ــي ال ــإن التدخــل الطب ــا ف ومــن هن
بعاهــة خطيــرة،أو فقــده منفعــة عضــو مــن أعضــاءه، أو إصابتــه بشــلل كلــي أو جزئــي، 
أو العــدوى بمــرض خطيــر – كاأليــدز أو التهــاب الكبــد الوبائي-تعــد مــن قبيــل التداعيــات 

الطبيــة الضــارة التــي تعطــي للمضــرور الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عنهــا.
وعلــى العكــس، إذا كان الشــخص يطالــب بالتعويــض عــن أمــور تتنافــى مــع أخالقيــات 
المدتمــع وتتصــادم مــع األداب الســائدة فيــه، أو اليمكــن اعتبارهــا مــن قبيــل الحقــوق، بــل 
تعــد مجــرد رخــص التكســب الشــخص حقا،فال تعــد من قبيــل التداعيــات الضارة،واليمكن 

المطالبــة بالتعويــض عنهــا.
11- وقــد ثــارت هــذه المســألة بصــدد الفحوصــات التــي تجــري علــى المضغــة أو الجنيــن 
فــي رحــم األم، ومايشــوبها مــن احتمــاالت وعــدم يقيــن، األمــر الــذي يفــوت علــى الوالدين 
فرصــة اللجــوء إلــى اإلنتهــاء المبتســرللحمل، وينتهــي الحــال بــوالدة طفــل منغولــي أو 
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معــاق ذهنيــا أو جســميا، أو مصــاب بمــرض ال يرجــى بــرؤه فيثــور التســاؤل عــن مــدى 
مســؤولية معمــل التحاليــل الطبيــة والطبيــب المعالج-وغيرهمــا مــن أفــراد الــكادر الطبــي- 

ومــدى أحقيــة الوالديــن أو الطفــل الوليــد فــي المطالبــة بالتعويــض عــن تلــك األضــرار.
بــادر إالــى القــول أنــه حتــى تنعقــد المســئولية فــي هــذه الحالــة، فإنــه يجــب علــى المدعــي 
ــي  ــب المعالج-ف ــل أو الطبي ــل التحالي ــكادر الطبي-معم ــه ال ــذي ارتكب ــت الخطــأ ال أن يثب
التشــخيص، كمــا يثبــت أن عــدم معرفتــه بحالــة الجنيــن الصحيــة –بســبب هــذا الخطــأ- قــد 
فــوت عليــه فرصــة اللجــوء إلــى إنهــاء الحمــل لســبب طبي،فحرمــه بذلــك مــن حــق مقــرر 

بمقتضــى الشــرائع والنصــوص القانونيــة.
ولمــا كانــت األنظمــة القانونيــة تتبايــن فــي موقفهــا مــن إباحــة اإلجهــاض فــي حالــة ثبــوت 
إصابــة الجنيــن بتشــوهات أو أمــراض وراثيــة فــإن تقريــر مســؤولية الــكادر الطبــي مــن 
عدمــه يكــون مرهونــا بمــدى إباحــة النظــام القانونــي الســائد لإلجهــاض فــي هــذا الفــرض 
ــن  ــوهات الجني ــج المقصــود بتش ــن أن نعال ــو مايقتضــي م ــروط ذلك-وه ــن عدمه،وش م
وأمراضــه الوراثيــة )البحــث األول(. ثــم نعــرض لموقــف الشــرائع واألنظمــة القانونيــة 

مــن إباحــة إجهــاض الجنيــن المصــاب بهــا )الفصــل الثانــي(.

البحث األول
المقصود بالتشوهات واألمراض الوراثية

12- لقــد اقتضــت حكمــة هللا -ســبحانه وتعالــى- أن يخلــق اإلنســان فــي أحســن تقويــم، وأن 
يصــوره فــي أحســن صــورة ألنــه خليفتــه فــي األرض، والموكــول بــه عمارتهــا، ومــن 

أجــل ذلــك ســخر لــه مافــي األرض جميعــا.
غيــر أنــه قــد يحــدث –فــي النــادر- أن يولــد شــخص وبــه عيــب خلقــي أو تشــوه جثمانــي، 
أو اختــالل فــي وظائفــه الحيويــة ألســباب وراثيــة أو عوامــل بيئيــة، أثــرت علــى صحــة 

األم أو
الجنيــن أثنــاء الحمــل خاصــة فــي األســابيع األولــى، حيــث يمــر الجنيــن بمرحلــة حساســة 
ــه  ــد يفســد تكوين ــي أو خارجــي، ق ــر داخل ــال لإلســتجابة ألي مؤث ــا قاب جدا،يكــون خالله
تمامــا، أو يعطــل ظهــور عضــو مــن أعضائــه، أمــا فــي األســابيع األخيــرة مــن الحمــل 

فتكــون فرصــة اإلصابــة بالشــتوهات أقــل.
 13- وتشــوه الجنيــن أو إصابتــه باألمــراض قــد يرجــع لعوامــل وراثيــة أو بيئيــة
 واألســباب الوراثيــة تعــود لعوامــل داخليــة موجــودة فــي الجنيــن نفســه أو فــي جــذوره 
األولــى )الحيــوان المنــوي أو البييضــة(، وتــؤدي إلــى اكتســاب الجنيــن لصفــة مرضيــة 
غيــر مرغــوب فيهــا ، نظــرا لوجــود جينــات غيــر طبيعيــة أو كروموســومات شــاذة مــن 
ناحيــة الصفــات، فيولــد الطفــل مصابــا بخلــل فــي اإلنزيمــات، او فــي جهــاز المناعــة ، 
ــات بعــض  ــة بفيروس ــي اإلصاب ــل ف ــة فتتمث ــل البيئي ــا العوام ــدم ...، أم ــر ال ــي تخث أو ف
األمــراض- كالحصبــة األلمانيــة- القــادرة علــى اختــراق جــدار الرحــم، والوصــول إلــى 
ــر جــدا  ــك احتمــال كبي ــث يكــون هنال ــى ، حي ــن النامــي فــي شــهوره األول أنســجة الجني
)أكبــر مــن %80( –أن يولــد الطفــل أصــم أبكــم أعمــى، وأن يصــاب جهــازه العصبــي 
بعطــب شــبه كامــل – وهنــاك عوامــل بيئيــة أخــرى مؤثــرة علــى صحــة الجنيــن منهــا 
تعــرض األم لإلشــعاعات وتنــاول بعــض العقاقيــر والمــواد الكيمياويــة، واإلدمــان علــى 

ــال. المســكرات والمخــدرات وربمــا التدخيــن والحاســوب والهاتــف النق
ــن  ــة ليســت م ــى أن التشــوهات واألمــراض الوراثي ــد عل ــول التأكي ــة الق ــن نافل 14- وم
نــوع واحــد، كمــا أن خطورتهــا ليســت بدرجــة واحــدة فــي كل الحــاالت، بــل إنهــا تتبايــن 
وتختلــف بحســب درجــة الخلــل ومــدى خطورتــه وتأثيــره علــى فــرص الطفــل الوليــد فــي 
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ــي  ــم الشــرعي والقانون ــالف الحك ــى اخت ــؤدي ال ــذي ي ــر ال ــت اكتشــافه، األم الحياة،ووق
بالنســبة إلباحــة اإلجهــاض أو حظــره.

15- الطائفــة األولــى مــن التشــوهات واألمــراض الوراثيــة، تتمثــل فــي نواقــص خلقيــة ، 
التعطــل الحيــاة، وقــد تكــون ممكنــة العــالج، أو يكــون باســتطاعة الطفــل أن يعيــش بهــا، 
ــدم أو  ــر ال ــدم تخث ــات أو ع ــي بعــض األنزيم ــل ف ــا كخل ــش معه ــل التعاي ــكان األه وبإم

الحســاية ضــد بــض المــواد أو ثقــب بالقلــب أو اإلصابــة بعمــى األلــوان.
ــد تلحــق الجنيــن، يســتطيع  ــة التــي ق ــة مــن التشــوهات واألمــراض الوراثي وهــذه الطائف
ــا، أو ينصــح ذوي  ــدا لعالجه ــت مناســب تمهي ــي وق ــص أن يشــخصها ف ــب المخت الطبي
ــدوث  ــا أو ح ــع تفاقمه ــة لمن ــراءات معين ــا، أو يوصــي بإج ــن أجله ــاط م ــل باالحتي الطف
مضاعفــات خطيــرة. والمبــرر لإلجهــاض فــي هــذه الحالــة ، وإال فإنــه يعتبــر جنايــة علــى 

حيــاة الجنيــن.
16- الطائفــة الثانيــة، عبــارة عــن تشــوهات خلقيــة وأمــراض وراثيــة خطيــرة جــدا علــى 
ــرأة  ــي للم ــاض التلقائ ــى اإلجه ــؤدي إل ــد ت ــا، وق ــالج قطع ــذرة الع ــن، ومتع ــاة الجني حي
الحامــل، أو يمــوت الوليــد بمجــرد انفصالــه عــن أمــه، أو ال تســتمر حياتــه بعــد الميــالد 
لفتــرة طويلة.ومــن أمثلــة هــذه التشــوهات أن يكــون الجنيــن بــال جمجمــة أو بــال أطــراف، 
أو مــن غيــر كلــى  أو مــن غيــر قلــب، أو مصــاب بمتالزمــة »داون« علــى أثــر إصابــة 

األم بالحصبــة األلمانيــة فــي األســابيع األولــى للحمــل.
ــة اإلجهــاض فــي هــذه  ــن الوضعي ــر مــن العلمــاء المســلمين )14(.والقواني ــد أجــاز كثي وق

ــة . الحال
ــون  ــي يك ــرة الت ــة الخطي ــراض الوراثي ــة واألم ــة –التشــوهات الخلقي ــة الثالث 17-الطائف
مــن الصعــب عالجهــا وتتطلــب عنايــة فائقــة واعتمــادا كامــال علــى الغيــر بســبب تعطــل 
الكثيــر مــن الوظائــف الحيويــة ألعضــاء الجســم؛مثل األجنــة الشــديدة التالصــق ،أو عيوب 
ــقوق  ــري المش ــود الفق ــه أو العم ــر حجم ــرأس أو صغ ــقاء ال ــي –كاستس ــاز العصب الجه

،وكذلــك العيــوب الكبيــرة للكلــى والمســالك البولية...._وغيرهــا .
وهــذه العيــوب قــد تقضــي علــى الجنيــن داخــل الرحــم أو فــور والدتــه وقــد يعيــش بهــا مــع 

العــالج المســتمر والعنايــة الشــديدة واالعتمــاد الكامــل علــى الغير .
وتثيــر هــذه الحالــة التســاؤل عــن حكــم إجهــاض الجنيــن المصــاب بمثــل تلكــم التشــوهات 

–وهــو مــا نحــاول أن نعالجــه فــي المبحــث التالــي .

المبحث الثاني
موقف الشرائع و االنظمة  القانونية

من اجهاض الجنين المشوه
المطلب االول

حكم اجهاض الجنين المشوه في الشريعة االسالمية
ــا فــي رحــم  ــذ بدايــة تكوينــه جنين 18-لقــد اولــى التشــريع االنســاني االنســان عنايتــه من
امــه و لــم يجعلــه هــدرا او كمــا مهمــال يســوغ لمــن شــاء النيــل منــه او المســاس بــه بــل 
فرضــت علــى مرتكــب الجنايــة عليــه؛ باســقاط او نحــوه بــال مســوغ شــرعي جــزاءا ماليــا 
ــدرة  ــي االصــالح الشــرعي و مقدارهــا نصــف عشــر قيمــة عبد،)مق يســمى »الغرة«-ف

حســب الوقــت الــذي وقــع فيــه االعتــداء(.
19-امــا عــن حكــم اجهــاض الجنيــن المشــوه فقــد اتفــق الفقهــاء المســلمون حــول مســالة،و 

اختلفــوا حــول اخــرى.
فالــرأي الفقهــي متفــق علــى انــه اذا كان تشــخيص التشــوه او المــرض الوراثــي قــد تــم 
بعــد نفــخ الــروح فــي الجنيــن- اي بعــد مــرور مئــة و عشــرين يومــا مــن بــدء الحمــل- 
فالراجــح هــو عــدم جــواز االجهــاض؛اذ يعتبــر الجنيــن –بعــد مــرور هــذه المــدة- كائنــا 
حيــا يتمتــع بــكل مــا للحيــاة مــن قداســة و حقــوق و مجــرد الظــن فــي اصابتــه تشــوه ال 
يبــرر اجهاض-فكمــا ان الشــارع الحكيــم ال يبيــح قتــل االنســان البــريء لكونــه مشــوها 
فكذلــك ال يكــون التشــوه مبــررا لقتــل نظيــره الــذي يتمتــع بمثــل حياتــه و لكنــه ال يــزال 
ســجينا فــي عالــم الرحــم )15( –كمــا ان التقــدم العلمــي المســتمرقد يسمح-مســتقبال بعــالج 
الكثيــر مــن العيــوب الخلقيــة لمرضــى التشــوهات ممــا يــؤدي- بــإذن هللا – الــى اســتقرار 

حياتهــم و تالشــي معاناتهــم)16(.
ــد  ــن المشــوه ،اذا كان التشــخيص ق ــم إســقاط الجني ــي حك ــو ف ــاء اختلف ــد أن الفقه 20-بي
ــه . ــروح في ــخ ال ــل نف ــدء الحمــل ؛أي قب ــة وعشــرين يومــا مــن ب ــل مضــي مئ حــدث قب
*ذهبــت المالكيــة واالمــام الغزالــي وبعــض الحنفيــة إلــى أن إجهــاض الجنيــن محــرم بــدء 

مــن علــوق النطفــة بالبييضــة .
ــواز  ــى ج ــة –إل ــد الحنابل ــح عن ــرأي الراج ــو ال ــة –وه ــر الحنفي ــافعية وأكث ــت الش *ذهب
ــد تخلقــت  ــة ق ــل أن تكــون النطف ــم قب ــد ت ــن المشــوه إذا كان التشــخيص ق إجهــاض الجني
؛أي قبــل أن يبلــغ الجنيــن اربعيــن يومــا )17(وبفــوات هــذه المــدة يحــرم إجهــاض الجنيــن 
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ألي عــذر .
*ذهــب بعــض األحنــاف وكثيــر مــن الحنابلــة إلــى جــواز إجهــاض الجنيــن المشــوه مــا لــم 
يمــر علــى بــدء الحمــل مئــة وعشــرون يومــا وهــي المــدة التــي أخبــر الرســول –صلــى 

هللا عليــه وســلم-أن الــروح تنفــخ بالجنيــن فــي نهايتهــا )18(.
وقــد اختــار عــدد مــن الفقهــاء المعاصريــن هــذا الــرأي –منهــم الشــيخ القرضــاوي والشــيخ 
ــد هللا البســام والشــيخ  ــب الخوجــا والشــيخ عب ــس والحبي ــل المي جــاد الحــق والشــيخ خلي

مصطفــى الزرقــا والشــيخ البوطــي )19(.
21-وهنــاك بعــض الهيئــات العلميــة –كاللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واالفتــاء بالمملكة 
العربيــة الســعودية)20(، والمجمــع الفقهــي التابــع لرابطــة العالــم اإلســالمي)21(التي اباحــت 
إجهــاض الجنيــن المشــوه قبــل نفــخ الــروح  فيــه لكنهــم تطلبــو لذلــك توافــر شــروط ثالثــة :
األول -موافقــة الوالديــن ؛الن لهمــا حقوقــا وواجبــات تتعلــق باإلجهــاض والن اإلذن 

ــه . ــالج أو ذوي ــع للع ــب والخاض ــن الطبي ــد بي ــي العق ــاس ف ــا –أس ــي –أو الرض الطب
ــي تقضــي-  ــي –عــدم تعريــض الحامــل لخطــر أشــد ؛عمــال بالقاعــدة الشــرعية الت الثان

ــا ضــررا. ــكاب أخفهم ــن بارت ــاء أشــد الضرري باتق
الثالــث- شــهادة طبيبيــن عدليــن يتفقــان علــى ضــرورة اإلجهــاض وأنــه اليترتــب علــى 

الحامــل خطــر أشــد مــن خطــر اإلجهــاض )22(.

المطلب الثاني
حكم إجهاض الجنين المشوه في القوانين الوضعية

الفرع األول
موقف القوانين األجنبية

أوال-موقف القانون الفرنسي :
22-يعطــي القانــون الفرنســي للمــرأة الجامــل امكانيــة اللجــوء إلــى اإلجهــاض فــي 

طائفتيــن مــن الحــاالت :
الطائفــة األولــى :اإلنهــاء االختيــاري للحمــل بمجــرد رغبــة الحامــل المحضــة ؛ويقصــد 
بــه اإلجهــاض الــذي يتــم اللجــوء اليــه قبــل مــرور مــدة معينــة علــى بــدء الحمــل ومــن 
أمثلــة ذلــك –القانــون الفرنســي الصــادر فــي 17ينايــر 1975 والخــاص باإلنهــاء 
االختيــاري للحمــل حيــث اعترفــت نصوصــه للمــرأة الحامــل بامكانيــة اللجــوء إلــى هــذه 

الوســيلة إلنهــاء الحمــل شــريطة أن يتــم ذلــك فــي منشــاة مرخــص لهــا وعلــى يــد طبيــب 
اختصاصــي وأن يقــع ذلــك قبــل تمــام األســبوع العاشــر مــن بــدء الحمــل –وقــد صــدر 
القانــون رقــم )588/2001(فــي 4يوليــو 2001ليعــدل المــادة                مــن تقنيــن 
الصحــة العامــة الفرنســي وليرفــع هــذه المــدة إلــى مــا قبــل نهايــة األســبوع الثانــي عشــر 

مــن بــدء الحمــل .
ــى توافــرت شــروطه –هــي رخصــة  ــي هــذه الحــاالت –مت ــى اإلجهــاض ف واللجــوء إل
متاحــة للمــرأة الحامــل تســتقل بتقديرهــا تمامــا ودون معقــب عليهــا مــن اي شــخص كائنــا 

مــن كان حتــى ولــو كان والــد الجنيــن الــذي تحملــه فــي أحشــائها )23(.
كمــا أنــه وبالنســبة للمــراة الحامــل التــي لــم تبلــغ ســن الرشــد والتــي المشــرع ضــرورة 
استشــارة احــد األطبــاء واللجــوء إلــى هيئــة اجتماعيــة مختصــة او مــن لــه الواليــة علــى 
ــان  ــو 2001( ف ــون 4يولي ــة بقان ــة الفرنســي )معدل ــة العام ــن الصح ــن تقني القاصــر -م
ــرأة  ــرأي وإســداء النصــح للم ــداء ال ــى مجــرد اب ــب هــؤالء عل ــن جان ــر يقتصــر م االم
الحامــل حــول مــا تزعــم اإلقــدام عليــه لكــن دون أن يصــل االمــر الــى حــد اتخــاذ قــرار 
نيابــة عنهــا او المصــادرة علــى اختيارهــا ؛حيــث يرجــع اليهــا وحدهــا أمــر تقديــر مــا اذا 

كان وضعهــا يبــرر اللجــوء الــى االجهــاض االختيــاري بشــروطه الســاق .
باالضافــة الــى مــا ســبق فانــه ال يطلــب الــى المــراة الحامــل عــرض المبــررات او تقديــم 
الدوافــع التــي تكمــن وراء قرارهــا اللجــوء إلــى اإلجهــاض االختيــاري واليجــوز ألفــراد 
الطاقــم الطبــي أو مســؤولي الهيئــات االجتماعيــة المختصــة االستفســار منهــا عــن شــيء 
مــن ذلــك او وضــع انفســهم موضــع الحكــم علــى المبــررات التــي تســوقها ؛اذا افضــت 
بهــا طواعيــة بــل تقتصــر مهمتهــم علــى تبصيرهــا بالخدمــات والمزايــا االجتماعيــة لتــي 
يمكــن ان تســتفيد منهــا طــوال فتــرة الحمــل وبعــد الوضــع اذا قــررت االحتفــاظ بالجنيــن 
والمضــي بالحمــل الــى نهايتــه –كل ذلــك مــع عــدم االخــالل بحــق الطبيــب فــي رفــض 
اجــراء التدخــل الجراحــي او العالجــي الــالزم لعمليــة االجهــاض اذا رائ فيهــا مــا يخالــف 

معتقداتــه ومبادئــه واالفــكار التــي يؤمــن بهــا .
ــل  ــمى قب ــا كان يس ــة( كم ــة )أو عالجي ــباب طبي ــاض الس ــة : االجه ــة الثاني 23- الطائف
ــاالت  ــن ح ــة م ــذه الطائف ــى ه ــص عل ــد ورد الن ــو 2001 – وق ــون 4يولي ــدور قان ص
ــا  ــي –بصياغته ــة الفرنس ــة العام ــن الصح ــن تقني ــادة م ــي الم ــاري ف ــاض االختي االجه
ــاء  ــى أن »انه ــى عل ــا األول ــص فقرته ــث تن ــو 2001؛حي ــون 4يولي ــا لقان ــدة وفق الجدي
الحمــل اختياريــا يمكــن أن يحــدث فــي اي وقــت خــالل مــدة الحمــل- وبغــض النظــر عــن 
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عمــر الجنيــن اذا اثبتــت التقاريــر الطبيــة ان مواصلــة الحمــل يمكــن ان يعــرض صحــة 
الحامــل للخطــر الشــديد او ان هنــاك احتمــاال كبيــرا فــي ان يولــد الجنيــن بعاهــة شــديدة 
الخطــورة، اســتقر الــراي الطبــي علــى أن الســبيل لعالجهــا وفقــا للمتعــارف عليــه وقــت 

ــخيص ». التش
ــه ال  ــي ان ــاري ف ــاض االختي ــاالت االجه ــن ح ــابقتها م ــن س ــف ع ــة تختل ــذه الطائف وه
يشــترط ان يتــم االجهــاض قبــل مضــي اثنــي عشــر اســبوعا مــن بــدء الحمــل بــل يمكــن 
ــم  ــث يت ــة حي ــب مشــورة طبي ــه يتطل ــا ان ــل ،كم ــدة الحم ــت طــوال م ــي اي وق ــم ف ان يت
ــة  ــة لمعرف ــل مختبري ــاث وتحالي ــى ابح ــم اللجــوء ال ــة او يت ــة طبي ــراي لجن ــتعانة ب االس
مــا اذا كان الحمــل يشــكل خطــورة علــى حيــاة االم الحامــل او ان الجنيــن مــن الجينــات 
ــرض ال  ــا بم ــا او مصاب ــوها او معاق ــه مش ــد يوحــي بوالدت ــا ق ــة م ــة او الحادث الموروث

ــرؤه . يرجــى ب
24-الخالصــة –اذا-انمــا يميــز هاتيــن الطائفتيــن مــن الحــاالت ان االجهــاض يظــل 
مــن الرخــص المباحــة للمــراة الحامــل كمــا يخضــع لتقديرهــا المطلــق والحــر وال يقبــل 
التنــازل عنــه او احــالل ارادة اخــرى محــل ارادتهــا او التاثيــر فــي اختيارهــا او فــرض 

اي حــل عليهــا .
ثانيا-موقف بعض القوانين االجنبية االخرى .

ــون  ــي –كالقان ــون الفرنس ــر القان ــرى غي ــة االخ ــن االجنبي ــض القواني ــبة لبع 25- بالنس
االنكليــزي والنمســاوي والســويدي والتركــي –فقــد اباحــت للمــراة الحامــل –علــى غــرار 
مــا فعــل القانــون الفرنســي –االجهــاض فــي حــاالت معينــة ؛اذا تبيــن ان هنــاك خطــرا 
حقيقيــا فــي ان يولــد الجنيــن مشــوها او مصابــا بمــرض وراثــي خطيــر وان تشــهد بذلــك 
ــا ان  ــا –كم ــفى مرخــص له ــل مستش ــاض داخ ــة االجه ــم عملي ــة وان تت ــر الطبي التقاري
بعــض القوانيــن قــد حــددت لذلــك مــدة معينــة مــن بــدء الحمــل يجــب ان يتــم االجهــاض 
ــاح  ــد اب ــون التركــي –ق ــا ان بعضهــا االخــر – كالقان خاللهــا واال صــار محــذورا –كم
االجهــاض فــي حالــة اصابــة الحامــل ببعــض االمــراض ؛كالحصبــة االلمانيــة وفيــروس 
الكبــد الوبائــي والجــدري والــدرن وخرجــات الرئــة والربــو وفــي حــاالت تعــرض الحامــل 
ــا ببعــض االمــراض النفســية – ــزون او اصابته لالشــعة واســتعمالها لمشــتقات الكورتي

كالجنــون واالكتئــاب وانفصــام الشــخصية )24(.
26- ويبيــح القانــون االمريكــي –بدوره-االجهــاض و ان اختلفــت الواليــات فــي تحديــد 
المــدة الزمنيــة التــي ال يجــوز بعدهــا للحامــل ان تجهــض نفســها؛و هــي المــدة التــي يكــون 

فيهــا الجنيــن فــي مرحلــة مــا قبــل القابليــة للحيــاة و التــي تبــدأ مــن لحظــة الحمــل حتــى 
ــا خــارج الرحــم اذا انفصــل  ــى حي ــن يســتطيع ان يبق ــا ان الجني ــي يظــن فيه اللحظــة الت
عــن امــه و قــد اســتقر رأي المحكمــة العليــا فــي امريــكا علــى ان تحديــد » قابليــة الجنيــن 
للحيــاة –امــر متــروك لتقديــر االطبــاء؛ اســتنادا الــى ان مســالة«القابلية للحياة-لهــا مفهــوم 
طبــي و تتغيــر مــن حالــة الخــرى و يكــون للطبيــب المختــص الــرأي االخيــر فيهــا يلتــزم 

القاضــي بــه فــي تقريــر مــا اذا كان االجهــاض يشــكل جريمــة ام ال )25(.
الفرع الثاني

حكم اجهاض الجنين المشوه في القوانين الوضعية العربية
أوال-موقف بعض القوانين العربية:

27-لقــد حظــرت الغالبيــة العظمــى مــن قوانيــن البلــدان العربيــة االجهــاض و اعتبرتــه 
جريمــة بصــرف النظــر عــن الذرائــع و األســباب و ايــا مــا كانــت الدوافــع او البواعــث 

ــة وراءه. الكامن
بيــد اننــا نجــد ان هنــاك قلــة قليلــة مــن التشــريعات العربيــة اباحــت االجهــاض فــي حــاالت 
محددة-بعضهــا ورد النــص فيهــا بعبــارة صريحــة و مطلقة-كالقانــون التونســي- فــي حيــن 
اكتفــى البعــض االخــر باالباحــة الضمنيــة و المشــروطة لالجهــاض – كالتشــريع الكويتــي 

و مشــروع القانــون الجنائــي الســوداني .
28- فالمشــرع التونســي يبيــح االجهــاض صراحــة و بصــورة عامــة مطلقة(المــادة 214 
مــن القانــون الجنائــي التونســي)و دون اشــتراط وجــود اي ســبب لذلــك اال رغبــة الحامــل 
نفســها(-لكن يجــب ان يتــم ذلــك علــى يــد طبيــب متخصــص و فــي مستشــفى حكومــي او 

مصحــة مرخــص لهــا وفــي خــالل الثالثــة االشــهر االولــى للحمــل .
امــا اذا اثبتــت التقاريــر الطبيــة ان فــي اســتمرار الحــم خطــورة علــى حيــاة االم او علــى 
صحتهــا او ان الجنيــن مصــاب بمــرض وراثــي او ان بــه تشــوهات خطيــرة فقــد اجــازت 
ــل  ــدة الحم ــاض م ــى االجه ــوء ال ــي التونســي اللج ــون الجنائ ــن القان ــادة )214/4(م الم
حتــى ولــو بعــد مضــي الثالثــة االشــهر االولــى للحمــل و الــى مــا قبــل حــدوث الــوالدة 

مباشــرة.
29- اجــاز المشــرع الكويتي-بالقانــون رقــم25 لســنة 1981 و الخــاص بمزاولــة مهنــة 
الطــب- اجهــاض المــرأة الحامــل خــالل االربعــة االشــهر االولــى للحمــل ؛ اذا ثبــت ان 
ــا بتشــوه بدنــي او قصــور عقلــي جســيم بشــرط موافقــة الزوجيــن  الجنيــن ســيولد مصاب

علــى االجهــاض.)26(
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امــا قانــون العقوبــات الكويتــي فبالرغــم مــن انــه لــم ينص صراحــة على اباحــة االجهاض- 
بــل علــى العكــس نجــد انــه قــد جرمــه –اال ان المــادة )175(منــه قــد اعتبــرت ان ارتــكاب 
فعــل االجهــاض بهــدف المحافظــة علــى حيــاة الحامــل بمثابــة مانــع مــن موانــع العقــاب-
فقــد نصــت المــادة المذكــورة علــى انــه –ال عقوبــة علــى مــن اجهــض امــراة حامــال اذا 
كان متوافــرا علــى الخبــرة الالزمــة و فعــل ذلــك و هــو يعتقــد بحســن نيــة ان هــذا العمــل 

ضــروري للمحافظــة علــى حيــاة الحامــل«.
كمــا حــدد قــرار وزيــر الصحــة الكويتــي رقــم )55( ســنة 1984 االجــراءات و الشــروط 

ــة لذلك: الالزم
أ(ان يكون اجراء عملية االجهاض في مستشفى حكومي .

ب(ان يكــون هنــاك تقريــر مفصــل مــن طبيــب امــراض النســاء المعالــج يبيــن فيــه اســباب 
االجهاض.

ج( عــرض المــرأة الحامــل علــى لجنــة مكونــة مــن ثالثــة اعضــاء اختصاصييــن برئاســة 
طبيــب اخصائــي بدرجــة رئيــس وحــدة.

د( ان يصدر قرار باالجماع من اللجنة باجراء االجهاض.
هـــ( يشــترط كذلــك الجــراء االجهــاض موافقــة الحامــل و الــزوج او ولــي االمــر فــي حالة 
ــاض  ــاء باجه ــد الســماح لالطب ــا يفي ــه م ــوزاري ذات ــرار ال ــن الق ــزوج و تضم ــاب ال غي
الحامــل؛ اذا اثبتــت التقاريــر الطبيــة علــى وجــه اليقيــن ان الجنيــن مصاب بمــرض وراثي 
خطيــر او تشــوه بدنــي او قصــور عقلــي اليرجــى بــرؤه –امــا اذا كان حــدوث ذلــك-اذا 

اســتمر الحمــل اول بعــد الــوالدة - مجــرد احتمــال او توقــع فــال يجــوز االجهــاض)27(.
30- و فــي الســودان نجــد ان المــادة رقــم )138( مــن مشــروع القانون الجنائي الســوداني 
لعــام 1988 تنــص علــى انــه » يعــد مرتكبــا لجريمــة االجهــاض مــن يتســبب قصــدا فــي 
اســقاط جنيــن لحبلــى اال اذا حــدث االجهــاض فــي اي مــن الخــاالت االتيــة...-اذا ثبــت ان 

الحبــل ســيتمخض عنــه جنيــن مضطــرب الخلــق ال يعيــش مثلــه«)28(.

ثانيا:موقف القانون المصري:
31- لقــد حظــر المشــرع المصــري االجهــاض و نــص علــى تجريــم كل فعــل يــؤدي اليــه 
ايــا كان وقــت حدوثــه بالنســبة لعمــر الحنيــن اذ يعتبــر ان مباشــرته يشــكل جريمــة مــن 
بدايــة الحمــل وحتــى الوالدة-فقــد نــص المشــرع علــى عقــاب كل مــن تســبب عمــدا فــي 
اجهــاض امــراة حامــل بضــرب او نحــوه )المــادة260 عقوبــات( او بإعطائهــا ادويــة او 

باســتعمال وســائل مؤديــة لذلــك او بداللتهــا عليهــا ســواء برضاهــا ام ال)م216عقوبــات(
كمــا نــص علــى عقــاب المــرأة نفســها اذا رضيــت بتعاطــي االدويــة او باســتعمال الوســائل 
الســالف ذكرهــا او مكنــت غيرهــا مــن اســتعمال تلــك الوســائل لهــا ، و تســببت االســقاط 
عــن ذبــك حقيقــة )م62عقوبــات(، وحعــل مــن كــون مــن تولــى عمليــة االجهــاض طبيبــا 
او جراحــا او صيدليــا او قابلــة ظرفــا مشــددا للعقوبــة )م263عقوبــات( لكنــه لــم يفــرض 

عقابــا علــى الشــروع فــي االجهــاض )م264 عقوبــات(.
ــن المشــوه او المصــاب  ــح اجهــاض الجني ــة نصــا يبي ــم تتضمــن التشــريعات المصري ول
بمــرض وراثــي خطيــر يهــدد حياتــه وال ســبيل الــى عالجــه كمــا لــم يجعــل مــن االجهاض 

فــي هــذه الحــاالت مانعــا مــن موانــع العقــاب.
32-امــا الفقــه المصــري ؛فالــرأي الســائد فيــه يقــول بعــدم جــواز اجهــاض الجنين المشــوه 
او المصــاب بأمــراض وراثيــة- فمــع تســلميه بــأن احتمــاالت اصابــة االجنــة بتشــوهات 
او امــراض وراثيــة اخــذة فــي االزدياد–لعوامــل كثيــرة – اال ان هــؤالء الفقهــاء يــرون 
ان حــق الجنيــن فــي الحيــاة يفــوق حــق االســرة فــي ان يكــون احــد افرادهــا اســوياء ال 

يعانــون تشــوهات او امــراض.)29( 
مــن ناحيــة اخــرى يــرى بعــض الفقــه ان االجهــاض يكــون جائــزا اذا ثبــت علــى نحــو 
ــل  ــة الحام ــة اصاب ــوه ؛نتيج ــي او تش ــرض وراث ــة او م ــاب بآف ــن مص ــع ان الجني قاط
بفيــروس او مــرض عقلــي او نتيجىــة انتقــال بعــض الصفــات الوراثيــة غيــر المروبــة مــن 
احــد الوالديــن الــى الجنيــن-و ذلــك اســتنادا الىــة ضــرورات حمايــة المجتمــع و الحفــاظ 
علــى مصالحــه العليــا فــي انجــاب نســل ســليم يتمتــع افــراده بمقومــات تؤهلهــم للمســاهمة 
بفاعليــة فــي بنــاء المجتمــع و ال يشــكلون عبــئ ينــوء بحملــه- و ان كانــو يضعــون 
لذلــك شــروطا ال بــد مــن توافرهــا حتــى يكــون اللجــوء الــى االجهــاض فــي هــذه الحالــة 

ــزا)30(. جائ
ــة  ــاض المتعلق ــة باالجه ــريعية المتعلق ــد ان النصــوص التش ــا نعتق ــا فإنن ــن جانبن 33- م
فــي القانــون االمصــري غــدت قاصــرة عــن مواكبــة المســتحدثات العلميــة و االســتجابة 
للضــرورات الملحــة التــي فرضتهــا الظــروف المعاصــرة ممــا يوجــب ضــرورة اعــادة 
النظــر فيهــا علــى ضــوء اراء الفقهــاء المســلمين المعاصريــن و االتجاهــات الحديثــة فــي 
ــبق؛  ــا س ــا فيم ــا لبعضه ــي عرضن ــة-و الت ــا و االجنبي ــة منه ــريعات المقارنة-العربي التش
ــر او  ــرض وراث خطي ــن مصــاب بم ــن ان الجني ــت بيقي ــاض اذا ثب ــح االجه ــي تبي و ه

ــا كليــة . ــا اعتمادي ــه كائن تشــوهات خلقيــة ال ســبيل الــى عالجهــا و تجعل
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فــإذا اثبتــت الفحــوص و التحاليــل المخبريــة ان الجنيــن لــن يعيــش؛ بســبب عــدم توافــر 
المقومــات االساســية او ان االحتفــاظ بــه يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى حيــاة الحامــل او يهــدد 
صحتهــا او ان مــا يعانيــه مــن تشــوهات تجعلــه اقــرب فــي تكوينــه الــى غيــر البشــر فيبــدو 
انــه ال منــاص مــن اباجــة االجهــاض فــي تلــك الفــروض؛ علــى اعتبــار انهــا تمثــل-وال 

شــك-ضرورات شــرعية تبيــح المحظــورات فــي االحــوال العاديــة.
الفصل الثاني

مدى امكانية التعويض عن الخطأ في اكتشاف تشوهات
الجنين و أمراضه الوراثية

دور الهندسة الوراثية في هذا المجال :
34- إن للهندســة الوراثيــة دورا غايــة فــي االهميــة يمكــن أ، تلبــه بصــدد اكتشــاف 
تشــوهات الجنيــن و امراضــه  الوراثيــة : حيــث يمكــن اســتخدام مــا تتيحــه مــن وســائل 
و امكانيــات علميــة فــي الوقايــة مــن حــدوث حمــل بجنيــن مشــوه او مصــاب بأمــراض 
وراثيــة )خاصــة عــن طريــق تقنيــة الفحــص قبــل الــزواج(، كمــا يمكــن معرفــة مــا اذا 
كان الجنيــن مصابــا بتشــوهات و امــراض وراثيــة، و درجــة خطورتهــا ،و مــدى إمكانيــة 
عالجهــا وفقــا للمعــارف الطبيــة السشــائدة-كما فــي حالــة الكشــف عــن كروموســوم)21(. 
ــب  ــي تصي ــراض الت ــض االم ــر بع ــدى تأثي ــة م ــن،او معرف ــوهات بالجني ــود تش او وج

الحامــل علــى جنينهــا.
و الكروموســومات-كما اســلفنا-هي عبــارة عــن تراكيــب مــن الخيــوط الحاملــة للجينــات 
و المــادة الوراثيــة فــي اظنويــة الخاليــا . و كل انســان تحمــل خاليــاه عــدد )46( 
ــي هــذه  ــالل ف ــا )23( مــن االب و )23( مــن االم ، و أي اعت ــي انويته كروموســوما ف
ــد  ــى، ق ــه االول ــي مراحــل تكوين ــن ف ــى صحــة الجني الكروموســومات ينعكــس ســلبا عل

ــا. ــه مشــوها او معاق ــى حــد والدت تصــل ال
فعلــى ســبيل المثــال ، يصــاب الجنيــن بمالزمــة«داون«او مــا يعــرف بالطفــل المنغولــي 
–عنــد وجــود ثــالث نســخ مــن كروموســوم )21( بــدال مــن اثنتيــن، كمــا فــي االحــوال 
الطبيعيــة ، و هــذا مــا حــدا ببعــض الــدول ان تفــرض علــى الســيدات الحوامــل الخضــوع 
ــال ، الخضــوع  ــي انجــاب اطف ــون ف ــن يرغب ــاء الذي ــى االب ــة، و عل للفحوصــات الجنيني
للتحاليــل المنوية.بهــدف الكشــف عــن وجــود أيــة اعتــالالت كروموســومية خطــرة)31( . و 
ذلــك فــي وقــت  مناســب ؛ بغيــة التمكــن مــن اتخــاذ قــرار باللجــوء الــى االنهــاء االختياري 

للحمــل ، او المبــادرة باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لمنــع حــدوث الحمــل اصــال.

حالــة  للجنين-فــي  تشــوهات  حــدوث  فــرص  مــن  تزيــد  التــي  االمــراض  مــن  و   

إصابــة االم الحامــل بهــا – مــرض الحصبــة االلمانيــة: فهــذا المــرض الفيروســي 

المعــدي، وإن كان ال يشــكل خطــورة كبيــرة بالنســبة للبالغيــن ، او حتــى بالنســبة 

لألطفــال، اال ان اصابــة االم الحامــل بهــذا المــرض- و خاصــة بالنســبة للحوامــل 

الجنيــن-و  لــدى  مألســاوية  اثــارا  ضده-يتــرك  تطعيــم  علــى  يحصلــن  لــم  الالئــي 

وفقــا للمصــادر الطبيــة فــإن انتقــال عــدوى هــذا المــرض الــى االم الحامــل خــالل 

ــى  ــدوى ال ــال الع ــر انتق ــل خط ــل، يجع ــدء الحم ــن ب ــى م ــبوعا االول ــر اس ــد عش  االح

الجنيــن مرتفعــة جــدا ؛ قــد تصــل نســبتها علــى )%90( وفــي هــذه الحالــة يصــاب الطفــل 

الوليــد بمــا يعــرف بلمتالزمــة جريــج ؛ حيــث يولــد الطفــل اعمــى، اصــم، ابكــم ،ومتخلــف 

عقليــا )32( وهنا-ايضا-تدخلــت الســلطات المختصــة فــي بعــض الــدول و فرضــت الفحــص 

االجبــاري لمرضــى الحصبــة االلمانيــة للســيدات الحوامــل ؛ تجنبــا لحــدوث تلــك النتائــج 

الشــديدة الخطــورة و بحيــث يتــاح للمــرأة الحامــل اتخــاذ قــرار انهــاء الحمــل اختيــارا فــي 

وقــت مناســب )فــي البلــدان التــي تبيــح قوانينهــا االجهــاض فــي هــذه الحالــة(.

ــل  ــة و معام ــة عام ــي بصف ــكادر الطب ــوط بال ــر المن ــدور الخطي ــرز ال ــا يب ــن هن 36- م

الطبيــة و مختبــرات االجنــة بصفــة خاصــة فــي اكتشــاف تلــك الحــاالت المرضيــة فــي 

ــك  ــوع تل ــن وق ــة م ــة للوقاي ــراءات الضروري ــاذ االج ــنى اتخ ــى يتس ــب حت ــت مناس وق

النتائــج المأســاوية؛ و ذلــك عــن طريــق التدخــل الطبــي لعــالج الجنيــن داخــل الرحــم او 

اتخــاذ قــرار باللجــوء الــى عمليــة االنهــاء المبتســر للحمــل )االجهــاض االخيتــاري(، او 

ــة . ــي تحــول دون حــدوث الحمــل مــن البداي اتخــاذ الوســائل االحتياطــات الت

ــإذا حدثــت ظــروف حالــت دون تمكــن االم الحامــل مــن وضــع حــد لحملهــا و انتهــى  ف

الــى خــروج الجنيــن الــى الحيــاة مصابــا او معافــى فمــا مــدى المســؤولية المترتبــة علــى 

ذلــك؟ و هــل يعتبــر مكونــا

لركــن الضــرر- والــذي يعــد قــوام المســؤولية المدنيــة - واقعــة ان يولــد الشــخص بــدل 

ــد؟ ان ال يول

ــي  ــكادر الطب ــة ال ــي عالق ــواء ف ــالة- س ــذه المس ــث ه ــه بح ــاء و الفق ــاول القض ــد تن لق

بالوالديــن او بالطــف الوليــد ممــا دعــى الــى التطرق-بالتبعية-الــى بحــث مــدى المســؤولية 

ــر بأمــه. ــة هــذا االخي ــي عالق ف
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المبحث األول
مدى المسئولية المترتبة على الخطأ

في اكتشاف تشوهات الجنين وأمراضه الوراثية في عالقة
الوالدين بالكادر الطبي

المطلب األول
طبيعة التزامات الكادر الطبي في هذا الخصوص، ومداها

ــى  ــة -  عل ــي األحــوال العادي ــب والخاضــع للعــالج - ف ــن الطبي ــة بي ــوم الصل   37- تق
أســاس تعاقــدي، ذلــك أن العالقــة بينهمــا ينظمهــا عنــد  العــالج أو العقــد الطبــي، ويتحــدد 
موضوعــه بحســب الهــدف منــه - إجــراء جراحــة، أو تشــخيص مــرض، أو تقريــر عــالج 
لــه، أو التبصيــر وإبــداء النصــح - إذا كان عقــد العــالج مبنــاه االعتبــار الشــخصي مــن 
جانــب المريــض، فإنــه يجــب أن يكــون كذلــك أيضــاً مــن جانــب الطبيــب؛ لوحــدة العالقــة 

اإلنســانية، وللثقــة المتبادلــة بيــن ا لمريــض والطبيــب.
ومحــل االلتــزام فــي عقــد العــالج الطبــي هــو العمــل الــذي يتعهــد الطبيــب - بمقتضــى 
العقــد -  بالقيــام بــه، ويتمثـّـل فــي خصــوص الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، فــي القيــام 
بفحــص الجنيــن واألم الحامــل، وإجــراء مــا يلــزم مــن تحاليــل مخبريــة: الكتشــاف مــا إذا 
كان الجنيــن مصابــاً بتشــوهات أو أمــراض وراثيــة، أو مــا إذا كان حامــالً لجينــات غيــر 
مرغــوب فيهــا، يمكــن أن تؤثــر علــى صحتــه مســتقبالً -ويتصــل ذلــك بضــرورة تبصيــر 
الوالديــن - أو الشــخص المســئول - عــن وضــع الجنيــن، واإلدالء بمعلومــات كاملــة حــول 
حالتــه الصحيــة، وإرشــادهما إلــى مــا ينبغــي القيــام بــه، وإذا كان القانــون يبيــح اإلجهــاض 

فــي نلــك الحــاالت فيجــب الحصــول علــى الرضــاء الحــر بذلــك.
ــا -  ــي غالبيته ــي - ف ــي ه ــالج الطب ــد الع ــن عق ــئة ع ــب الناش ــات الطبي   38-  والتزام
التزامــات ببــذل عنايــة؛ تتطلــب مــن الطبيــب أن يبــذل فــي عــالج مريضــه جهــوداً صادقــة 
ــال  ــي مج ــتقرة ف ــع األصــول المس ــتثنائية - م ــر الظــروف االس ــي غي ــق - ف ــة، تتف يقظ

العلــوم الطبيــة.
ويؤســس الفقــه طبيعــة التــزام الطبيــب، واقتصــار محلــه علــى مجرد بــذل العنايــة الواجبة، 
علــى فكــرة االحتمــال التــي تهيمــن علــى مهمتــه، وتتحكــم فــي نتيجــة عملــه، كمــا تتدخــل 
فيهــا عوامــل عديــدة ال تخضــع لســيطرته - ويوجــب هــذا التعليــل قصــر مجــال االلتــزام 
ــرض أو  ــخيصاً للم ــق؛ تش ــاه الضي ــي بمعن ــل الطب ــى العم ــة عل ــة أو اليقظ ــذل العناي بب

عالجــاً لــه - بالــدواء أو غيــره - أو اســتئصاالً للعلــة بالجراحــة، وال يمنــع مــن ثــم خــارج 
هــذا النطــاق قيــام التزامــات محــددة، كمــا فــي نقــل الــدم أو التحاليــل الطبيــة أو األدويــة 

أو األجهــزة واألدوات المســتخدمة )34( .
ويقتــرب مــن ذلــك -بــال شــك- مجــال الفحوصــات الهادفــة إلــى اكتشــاف تشــوهات الجنيــن 
ــل حــدوث الحمــل - أو  ــن قب ــزم الطبيــب بفحــص الوالدي ــث يلت ــة، حي وأمراضــه الوراثي
ــن  ــي يمك ــرص الت ــى كل الف ــاء عل ــبل والقض ــد كل الس ــدف س ــزواج: به ــل ال ــى قب حت
ــواهد  ــت الش ــة - خاصــة إذا كان ــراض الوراثي ــى حــدوث التشــوهات واألم ــؤدي إل أن ت
تســتدعي ذلــك؛ كمــا لــو كان لــدى أحــد الزوجيــن مــرض وراثــي، أو ســبق لهمــا إنجــاب 
طفــل مشــوه أو معــاق بســبب مــرض وراثــي - كمــا يلتــزم - بعــد حــدوث الحمــل - بفحص 
ــه مــن أمــراض أو تشــوهات، والتدخــل فــي الوقــت  ــد يكــون ب ــن، للكشــف عمــا ق الجني
ــث  ــزام بنتيجــة، بحي ــو الت ــا ه ــب هن ــزام الطبي ــه أن الت ــرى الفق ــا.  وي المناســب لعالجه
ــن  ــح الوالدي ــاً، يرتــب مســئولية الطبيــب، ويمن ــه خطــأً عقدي ــر أي إخــالل مــن جانب يعتب
حــق اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بالتعويــض )35(،باإلضافــة إلــى ذلــك تتحقــق مســئولية 
الطبيــب، فــي مجــال التشــخيص والفحوصــات الهادفــة إلــى اكتشــاف وعــالج التشــوهات 
ــات  ــم بيان ــد تقدي ــك، أو تعه ــة بذل ــات المتعلق ــى المعلوم ــة، إذا أخف ــراض الوراثي واألم
كاذبــة، أو أخــل بااللتــزام بالمحافظــة علــى أســرار مرضــاه، أو مثــل تدخلــه خروجــاً علــى 

النظــام العــام واآلداب)36(. 
39-  يعتبــر مرتكبــاً لخطــأ فنــي - وفقــاً لهــذا المعيــار - الطبيــب الــذي ينصــح زوجيــن 
ــاض لســبب  ــل )اإلجه ــاري للحم ــاء االختي ــى اإلنه ــل، وعــدم اللجــوء إل ــة الحم بمواصل
طبــي(، دون أن يطلــب منهمــا إجــراء فحوصــات لمراقبــة إمكانيــة انتقــال المــرض الــذي 
يعانــي منــه الــزوج علــى الجنيــن، كمــا توجــب المــادة )L.162-16( مــن تقنيــن الصحــة 
ــد  ــا يع ــرض )37( كم ــس الم ــاً بنف ــل مصاب ــى والدة الطف ــا أدى إل ــي، مم ــة الفرنس العام
مخطئــاً - كذلــك - الطبيــب الــذي يقــدم نفــس النصيحــة لزوجيــن آخريــن، ورغــم أن نتائــج 
ــى  ــا أدى إل ــة، مم ــب فحوصــات تكميلي ــم يطل ــه ل ــت مشــكوكاً فيهــا، فإن الفحوصــات كان
والدة الطفــل مصابــاً بنفــس مــرض األم )38( وفــي حالــة أخــرى مشــابهة، قــرر القضــاء 
ــه بااللتــزام باإلفضــاء، باإلضافــة إلــى تحقــق مســئولية  ثبــوت مســئولية الطبيــب إلخالل
معمــل التحاليــل الرتكابــه خطــأ فــي أخــذ العينــة )39( كمــا يخطــئ الطبيــب الــذي يمتنــع 
عــن إجــراء تحاليــل للجنيــن، رغــم أن الظــروف كانــت تســتوجب ذلــك )40( ، كمــا يســأل 
المركــز الطبــي الــذي يخطــئ فــي اســتقراء نتيجــة الفحوصــات، رغــم أن الجنيــن كانــت 
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بــه تشــوهات واضحــة، وولــد طفــالً منغوليــاً )41(. 
المطلب الثاني

الصعوبات الخاصة بالسببية
ــات خطــأ  ــي، إثب ــكادر الطب ــاً - لمســاءلة ال ــي المضــرور أو المدعــي عموم 40- ال يكف
الطبيــب أو عــدم تنفيــذه اللتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد العــالج الطبــي، وإثبــات األضــرار 
التــي لحقــت بــه؛ بــل يلزمــه - إضافــة إلــى ذلــك - إثبــات عالقــة الســببية بيــن عــدم تنفيــذ 
ــه  ــر تكتنف ــا. وهــو أم ــب بالتعويــض عنه ــي يطال ــن األضــرار الت ــه وبي ــب اللتزام الطبي
الكثيــر مــن الصعوبــات فــي مجــال المســئولية الطبيــة عمومــاً. نظــراً لتعلقهــا بمجموعــة 
ــاول المضــرور -  ــدة عــن متن ــي والبعي ــع العلمــي والفن ــرة مــن الظــروف ذات الطاب كبي

وفــي نطــاق المســئولية عــن اكتشــاف تشــوهات الجنيــن وأمراضــه الوراثيــة )41(.
ــة  ــي حقيق ــا – ف ــس راجع ــة لي ــراض وراثي ــة وام ــوب خلقي ــن عي ــن م ــه الجني ــا يعاني فم
االمــر – الــى خطــأ الطبيــب أو اهمــال معمــل التحاليــل فــي التشــخيص او فــي تبصيــر 
ــا  ــة كم ــة او بيئي ــة او خارجي ــل وظــروف اخــرى – داخلي ــا عوام ــل مرجعه ــن ب الوالدي
اســلفنا – ادت الــى حــدوث خلــل جينــي نتــج عنــه مــا يعانيــه الجنيــن مــن متاعــب صحيــة 
علــى درجــة كبيــرة مــن الخطــورة تالزمــه بعــد ميــالده وربمــا طــوال حياتــه  فالطفــل ولــد 
كمــا تــم اخصابــه وتصويــره فــي رحــم امــه دون تعديــل او تبديــل ومــا يشــكو منــه مــن آالم 
او متاعــب اليمكــن نســبته الــى مــا ارتكبــه الطبيــب – او الــكادر الطبــي عمومــا – مــن 

اخــالل فــي تنفيــذ التزامــه  . 
ــة  ــات رابط ــبء اثب ــير ع ــبيل تيس ــي س ــما ف ــاء كان حاس ــل القض ــر ان تدخ 41 – غي
الســببية بيــن الخطــأ والضــرر فقــد وجدنــاه يلتمــس المبــررات لمســاءلة اعضــاء الــكادر 
ــاره مجــرد  ــا بمــرض وراثــي مــن خــالل اعتب ــا اومصاب الطبــي عــن والدة الطفــل معاق
تفويــت الفرضــة ضــررا يســتحق التعويــض كلمــا قامــت عالقــة ســببية بينــه وبيــن خطــأ 
ــى  ــة عل ــذه اللتزامــه ، بجيــث يغطــي التعويــض االضــرار المترتب الطبيــب او عــدم تنفي

ــى النتيجــة المرجــوة –  االخفــاق فــي الوصــول ال
وفي هذا تقول محكمة النقض الفرنسية : 

 moti de .lor .i›qu avai›n .pa .contest -pa .M IO .medecin ..qu .le
 rau .Condition .medicale .um›d ..inienruptio -d .grossess-pou
 .therapeutiqu .aurain ei -rewnies .cou .appe›d --p ..meieni -qu
 mise eom qu avai tai perdr ..Mlim .X -possibilit .d .recouri--um

 un  wIL  .interauptio  .d  .grossesse  etai  -e  .relatio  direct  .ains
 .an  resuii  -pout  ..entan›l  .d  ..st-handicap  .amnioceliktes  .e

.ave  prejudic
ــن  ــا كان للمضــرور م ــض م ــي عناصــر التعوي ــن ان يدخــل ف ــع م ــون اليمن 42- فالقان
ــت  ــه اذا كان ــك ان ــه  ذل ــب بالتزام ــالل الطبي ــه اخ ــا علي ــة فوته ــق مصلح ــان تحقي رجح
الفرصــة امــرا احتماليــا فــإن تفويتهــا امــر محقــق يجــب التعويــض عنــه)45(، فالحرمــان 
مــن الفرصــة او فواتهــا ضــرر محقــق ولــو كانــت االفــادة منهــا امــرا محتمــال)46(، فمنــاط 
التعويــض عــن الضــرر المــادي الناشــئ عــن تفويــت الفرصــة أن تكــون هــذه الفرصــة 

قائمــة وان يكــون االمــل فــي االفــادة   منهــا لــه مــا يبــرره )47(  .
وعلــى ذلــك، فقــد قــرر القضــاء الفرنســي –فــي مناســبات عديــدة– تعويــد الوالديــن عــن 
ــد، أو  ــل الولي ــاة الطف ــتمرار حي ــي اس ــت الفرصــة ف ــبب تفوي ــم بس ــذي لحقه الضــرر ال
ــدم انتظــار والدة  ــي(، وع ــاض لســبب طب ــل )إجه ــاء المبتســر لللحم ــى اإلنه اللجــوء إل

ــرؤه . ــة أو مــرض ال يُرجــى ب ــه إعاق ــل ب طف
43- بيــد أن القضــاء الفرنســي يميــز –بصــدد تطبيــق منهجــه الســابق– بيــن مســألتين، 
ــوالدة  ــى ب ــد انته ــاض ق ــى اإلجه ــوء إل ــي الللج ــة ف ــت الفرص ــا إذا كان تفوي ــب م بحس
طفــل ســليم، أم علــى العكــس تمخــض الحــال عــن والدة طفــل معــاق أو مصــاب بمــرض 

وراثــي.
44- المســألة األولــى أثيــرت بصــدد الحــاالت التــي يتــم فيهــا اللجــوء إلــى عمليــة اإلنهــاء 
المبتســر للحمــل )اإلجهــاض االختيــاري(، لكــن العمليــة ال تكلــل بالنجــاح، وينتهــي األمــر 
بــوالدة طفــل يعتقــد الوالــدان أو أحدهمــا أن ذلــك يشــكل ضــرر يســتحق التعويــض؛ علــى 
ــون،  ــى القان ــرر بمقتض ــق مق ــن ح ــا م ــد حرمهم ــاض ق ــة اإلجه ــل عملي ــار أن فش اتعب

باإلضافــة إلــى مــا يســتتبعه ذلــك مــن زيــادة األعبــاء الماديــة.
ــذا  ــض ه ــادي أو اإلداري– رف ــاء الع ــك القض ــي ذل ــواء ف ــي –س ــاء الفرنس ــن القض لك
النظــر، مقــرراً عــدم أحقيــة الوالديــن –فــي هــذا الحالــة– فــي المطالبــة بالتعويــض –ففــي 
واقعــة تتعلــق بــوالدة طفــل– علــى أثــر فشــل عمليــة اإلنهــاء المبتســر للحمــل –رفعــت 
ــا،  ــة أول درجــة لطلبه ــد اســتجابت محكم ــض، وق ــة بالتعوي ــة مطالب األم دعــوى قضائي
وقضــت بمنحهــا تعويضــاً قــدره مــا أتــاه ألــف فرنــك فرنســي، لكــن محكمــة االســتئناف 
ــه  ــه علي ــا أقرت ــة، وهــو م ــي هــذه الحال ــدأ التعويــض ف ــم1، رافضــة مب ألغــت هــذا الحك
محكمــة النقــض الفرنســية2؛ حيــث أعلنــت أن والدة الطفــل الــذي حملــت بــه األم ال يشــكل 
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ــالد  ــة المي ــت واقع ــو حدث ــى ول ــاً، حت ــه قانون ــض عن ــن التعوي ــا ضــرراً يمك بالنســبة له
رغــم اللجــوء إلــى عمليــة إجهــاض اختيــاري لــم تكلــل بالنجــاح– وهــو نفــس المبــدأ الــذي 
اعتنقــه مجلــس الدولــة الفرنســي قبــل ذلــك، بتأكيــده علــى أن ميــالد الطفــل ال يشــّكل بحــد 
ذاتــه واقعــة ضــارة تعطــي لــألم الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض، حتــى لــو كان وضــع 
ــل  ــة وذات دخ ــر متزوج ــت غي ــة؛ كأن كان ــروف خاص ــر بظ ــت تم ــاً أو كان األم صعب
متواضــع، أو كانــت األم غيــر متزوجــة ويتيمــة األم، وهــي نفســها ولــدت مجهولــة األب 
345- ويؤيــد الفقــه هــذا القضــاء، علــى اعتبــار أن المشــّرع لــم يعتــرف للســيدة الحامــل 
بالحــق فــي اإلنهــاء االختيــاري للحمــل، حتــي يجــوز لهــا أن تشــتكي مــن المســاس بــه، 
L.162-( ــك أن المــواد ــة بالتعويــض؛ ذل ــه مبــرراً للمطالب وبحيــث يكــون الحرمــان من
1-162 .12( مــن تقنيــن الصحــة العامــة الفرنســي –قبــل تعديلهــا– لــم تقــرر مثــل هــذا 
ــة،  ــي حــاالت ضيق ــه ف ــة اللجــوء إلي ــط بإمكاني ــت فق ــل اعترف ــاض، ب ــي اإلجه الحــق ف
ووفقــاً لشــروط محــددة، وبوســائل معينــة – كمــا أن اللجــوء إليــه يجــب أال يتعــارض مــع 
ــن  ــد الجني ــل أن يول ــى قب ــاة اإلنســانية حت ــرام الحي ــي تتصــل باحت ــادئ األساســية الت المب
ــدأ  ــع مب ــر م ــارض األم ــل إال إذا تع ــاً للحام ــك حق ــر ذل ــالً، وال يُعتب ــور طف ــرى الن وي

أساســي آخــر، وهــو الحفــاظ علــى حياتهــا أو حمايــة صحتهــا4.
ونضيــف علــى مــا ســبق عامــالً آخــر؛ ذلــك أن فشــل عمليــة اإلجهــاض ليســت هي الســبب 
فــي وصــول الحمــل إلــى مدتــه وميــالد الطفــل، بــل يعــود األمــر فــي المقــام األول إلــى 
الواقعــة التــي كانــت ســبباً فــي حــدوث الحمــل بدايــة – وبذلــك تنتفــي عالقــة الســببية بيــن 
فشــل عمليــة اإلجهــاض وبيــن والدة الجنيــن وخروجــه علــى الحيــاة، وتســتبعد مســؤولية 

أعضــاء الــكادر الطبــي عــن تلــك التداعيــات.
46- فــإذا كنــا بصــدد حالــة مــن الحــاالت التــي حددهــا المشــّرع وأبــاح فيهــا للزوجيــن 
ــه أو  اللجــوء إلــى اإلجهــاض لســبب طبــي، وتوافــرت شــروطها، وتســبب الطبيــب بفعل
تقصيــره فــي حرمانهمــا مــن ذلــك، فــإن مســؤوليته تنعقــد عــن األضــرار المترتبــة علــى 
 prenatal.( ذلــك –يحــدث هــذا فــي حالــة اللجــوء إلــى التشــخيص الســابق علــى الــوالدة
ــة أو  ــا المضغ ــي تخضــع له ــوم الفحوصــات الت ــذا المفه  Diagnosti(؛ والمقصــود به
الجنيــن داخــل الرحــم بهــد اكتشــاف مــا إذا كانــت بــه تشــوهات أو أمــراض ذات خطــورة 
حاصــة أو اعتــالالت مــن أي نــوع يمكــن أن تكــون مصــدراً إلعاقــة جســيمة5 األمــر الــذي 
يبــرر اللجــوء إلــى اإلنهــاء المبتســر للحمــل– نــزوالً عنــد نصيحــة الطبيــب أو الجهــة التي 
باشــرت تلــك الفحوصــات – والدة طفــل معــاق أو مشــوه أو بــه مــرض ال يرجــى بــرؤه، 

فقــد اعتــرف القضــاء الفرنســي للوالديــن فــي التعويــض عــن الضــرر المــادي واألدبــي 
ــاء  ــى اإلنه ــة اللجــوء إل ــي اســتخدام مكن ــت الفرصــة ف ــا مــن جــراء تفوي ــذي أصابهم ال

المبتســر للحمــل.
ــة  ــاً(، وأم لثالث ــغ مــن العمــر )42 عام ــي أن ســيدة تبل ــا ف ــة تتلخــص وقائعه ــي قضي فف
ــط  ــبياً تحي ــة نس ــذه الســن المتقدم ــي ه ــل ف ــا كان الحم ــل، ولم ــا حام ــت أنه ــال، تبين أطف
ــن، ألن  ــى الجني ــد قــررت إجــراء فحوصــات عل ــن، فق ــى صحــة الجني ــه المخاطــر عل ب
القانــون يعتــرف لهــا بالحــق فــي اإلجهــاض االختيــاري6، إذا وجــدت بالجنيــن عيــوب أو 
أمــراض –أكــد المستشــفى الخــاص– الــذي باشــر إجــراء التحاليــل – أنهــا عاديــة، وبعــد 

عــدة شــهور وضعــت الســيدة طفــالً منغوليــاً.
رفــع الزوجــان دعــوى قضائيــة للمطالبــة بالتعويــض، وقــررت المحكمــة انعقــاد مســؤولية 
المستشــفى، ألنهــا لــم تضمــن تقريرهــا تحفظات حول نســبة الشــط فــي نتائــج الفحوصات، 
وقضــت الوالديــن بتعويــض مقــداره خمســة وأربعــون ألــف فرنــك، باإلضافــة إلــى إيــراد 
شــهري مقــدراه ســبعة آالف وخمســمائة فرنــك فرنســي، تُدفــع للوالديــن علــى حيــن وفــاة 

الطفل7.
47- وفــي دعــوى مماثلــة تمامــاً، نجــد أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد اتبــع نهــج المحاكــم 
القضائيــة، واعتــرف للوالديــن بالحــق فــي التعويــض عــن الضــرر المــادي واألدبــي الــذي 
حــاق بهمــا مــن جــراء والدة طفــل منغولــي، وقضــى بمبلــغ مئــة ألــف فرنــك فرنســي لــكل 
مــن الزوجيــن علــى ســبيل التعويــض، وإيــراد شــهري مقــداره خمســة آالف فرنك فرنســي 

طــوال حيــاة المولود8.
وال شــك أن هــذا القضــاء يســتمد مبرراتــه وســنده مــن عالقــة الســببية القائمــة بيــن عــدم 
دقــة التحاليــل، وحرمــان الوالديــن مــن اللجــوء علــى اإلنهــاء المبتســر للحمــل، وهــو مــا 
أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى والدة طفــل معــاق، مــع مــا يمثلــه ذلــك مــن آالم للوالديــن، 
ومــا يضعــه علــى عاتقهمــا مــن مســؤوليات وتبعــات، وهــذا هــو النهــج الــذي تســير عليــه 

–كذلــك– الممحاكــم األلمانيــة واألمريكيــة9.
المبحــث الثانــي  مــدى المســؤولية مــن الخطــأ فــي اكتشــاف تشــوهات الجنيــن و اعراضــه 

الوراثيــة  فــي نطــاق عالقــو الطفــل المولــود بأعضــاء الــكادر الطبــي
المطلب االول مؤقف القضاء الفرنسي

يمثلــه  مــن  طريــق  يطالب-عــن  ان  الوليــد  للطفــل  يمكــن  هــل  48- لكــن 
بمــرض  مصابــا  او  معاقــا  ميــالده  واقعــة  عــن  قانونيا-بالتعويــض 
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الحمــل؟ فتــرة  خــالل  لحياتــه  حــد  وضــع  عــدم  و  عضــال،   وراثــي 
موقــف  بيــن  الخصــوص  هــذا  فــي  عميــق  اختــالف   -49يوجــد 
الفرنســيين. االداري  القضــاء  موقــف  بيــن  و  العــادي   القضــاء 
ــن و  ــض10 للوالدي ــي التعوي ــق ف ــية بالح ــض الفرنس ــة النق ــت محكم ــن اعترف ــى حي فعل
للطفــل الوليــد علــى حــد ســواء ؛ علــى اســاس وجــود عالقــة نســبية مباشــرة بيــن التدخــل 
الطبــي و اســتمرار الحمــل الــة نهايتــه، و مــا انتهــى اليــه الحــال مــن نتائــج مأســاوية- نجــد 
ان مجلــس الدولــة الفرنســي، و ان اعتــرف للوالديــن بالحــق فــي التعويــض عــن الضــرر 
األدبــي و بعــض عناصــر الضــرر المــادي، اال انــه رفــض منــح تعويــض للطفــل الوليــد، 
مؤكــدا عــدم أحقيتــه فــي التعويــض بصفتــه تلــك ؛ علــى اعتبار انــه ال يســتطيع ان يتضرر 
مــن واقعــة ميــالده كمــا حملــت بــه امــه، حتــى ولــو كان مصابــا بمــرض ال يرجــى بــرؤه 
او بتشــوهات جينية،طالمــا لــم تكــن هنــاك امكانيــة طبيــة لعالجــه مــن مشــاكله الصحيــة 
و هــو بعــد مــا يــزال جنينــا11 و القــول بعكــس ذلــك معنــاه ان هنــاك حيــاة ال تســتحق ان 
تعاش)المــوت الرحيــم(، كمــا يضــع علــى عاتــق االمــل الحامــل التزامــا بضــرورة اللجــوء 
الــى االنهــاء المبتســر للحمــل )االجهــاض االختيــاري( فــي حالــة وجــود تشــخيص ســلبي 

لحالــة الجنيــن الصحيــة12.
ــاري( فــي  ــى اإلنهــاء المبتســر للحمــل ) اإلجهــاض االختي التزامــاً بضــرورة اللجــوء إل

ــة الجنيــن الصحيــة13 . ــة وجــود تشــخيص ســلبي لحال حال
ــار أن  ــى اعتب ــة الفرنســي؛ عل ــس الدول ــام قضــاء مجل ــون الع ــاء القان ــد فقه 50 – ويؤي
ــا حتمــاً  ــه، ســيقضي بن ــه ‘ألى نهايت ــد، والســير في ــل الولي ــاق منطــق تعويــض الطف اعتن
إلــى القــول بحــق الطفــل الوليــد، والســير فيــه إلــى نهايتــه، ســيفضي بنــا حتمــاً إلــى القــول 
ــه  ــع والدت ــه ومن ــه، لعــدم وضــع حــد للحمــل ب ــارة مســؤولية والدي ــي إث ــل ف بحــق الطف
ــاً بمــرض خطيــر أو إعاقــة جســمية14، وهــي الدعــوى التــي تســمى فــي القانــون  مصاب
األمريكــي o.Lif. Wrongfu Brith. Wrongfu.(15( – بيــد أننــا نالحــظ أن مجلــس 
الدولــة الفرنســي ال يحظــر مطلقــاً أخــذ حالــة الطفــل فــي االعتبــار، بــل يضــع فــي حســبانه 
دائمــاً الضــرر المــادي واألعبــاء الخاصــة التــي تتطلبهــا تربيــة طفــل معــاق، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالعنايــة الطبيــة والتعليــم المتخصــص، ومــن فقــد درج قضــاؤه علــى أن يفــرض 
ــاة  علــى المنشــأة الطبيعــة – موضــع المســالة – دفــع إيــراد مرتــب للوالديــن طــوال حي

الطفــل الوليــد.
ــم  ــي حك ــك ف ــابق، وذل ــا الس ــد موقفه ــية لتؤك ــض الفرنس ــة النق ــادت محكم ــد ع 51- وق

ــي  ــر 2000 16، ف ــي 17نوفمب ــي ف ــض المدن ــر النق ــة لدوائ ــة العام ــن الهيئ ــادر ع ص
دعــوى تتلخــص وقائعهــا فــي أن طبيــب إحــدى األســر الحــظ إصابــة البنــت البالغــة – 
مــن العمــر أربــع ســنوات- بطفــح جلــدي شــبيه بمــا يحــدث فــي حــاالت اإلصابــة بمــرض 
الحصبــة األلمانيــة، وأن هــذا الطفــح الجلــدي ســرعان مــا انتقــل إلــى األم، ولمــا كانــت 
هــذه األخيــرة تشــك فــي أنهــا حامــل، فقــد قــرر الطبيــب – وفقــاً لألصــول المتبعــة- إجــراء 
تحليــل مخبــري للكشــف عــن اإلصابــة بالحصبــة األلمانيــة، وقــد أخبرتــه هــذه الســيدة أنــه 
فــي حالــة ثبــوت إصابتهــا بالحصبــة األلمانيــة، فإنهــا ســتلجأ إلــى اإلجهــاض االختيــاري 
لوضــع حــد لحملهــا؛ تجنبــاً لــوالدة طفــل مصــاب بالتشــوهات المعروفــة بمتالزمــة 

ــا. ــابق بيانه )Gregg(، والس
كانــت نتائــج التحليــل المخبــري األولــى ســلبية، فــي حيــن جــات نتائــج التحليــل الثانــي 
إيجابيــة: األمــر الــذي اســتوجب إجــراء تحليــل مختبــري ثالــث علــى جــزء مــن العينــة 
األولــى – والتــي يحتفــظ بهــا معمــل التحاليــل، وفقــاً لألصول الطبيــة الســائدة – وقدجاءت 

النتيجــة هــذه المــرة إيجابيــة .
وعلــى ذلــك فقــد أصبــح أمــراً حيويــاً معرفــة ما إاذ كانــت نتائــج التحليل المخبــري للحصبة 
األلمانيــة متشــابهة – فــي الحالتيــن- أو علــى العكــس كانــت مختلفــة- فــإذا كانــت النتائــج 
ــدى األم الحامــل هــو مجــرد أجســام  ــا يوجــد ل ــي أن م ــن، فهــذا يعن ــي الحالتي ــة ف إيجابي
مضادةعــن عــدوى قديمــة، وال خطــر علــى الجنيــن مــن اإلصابــة بهــا – أمــا فــي الفــرض 
العكســي، فــإن األمريعنــي أن األم مصابــة بالفعــل بهــذا المــرض، وأن احتمــاالت انتقــال 
العــدوى إلــى الجنيــن مرتفعــة جــداً، مــع مــا يســتتبعه مــن نتائــج مأســاوية – وقــد مالــت 
تقديــرات الطبيــب ومعمــل التحاليــل إلــى الفــرض األول، حيــث جعــال األم تعتقــد – خطــأ 
– أن لديهــا مناعــة ضــد هــذا المــرض، لكــن ثبــت زيــف هــذا االعتقــاد، فقــد كانــت األم 
مصابــة بالفعــل بالحصبــة األلمانيــة، وبعــد فتــرة وضعــت مولــوداً مصابــاً باضطرابــات 
ــا  ــج )Gregg (، مم ــة جري ــة بمتالزم ــوهات المعروف ــه كل التش ــرة، وب ــة خطي صحي

يؤكــد بقــاؤه معاقــاً مــدى الحيــاة.
52- باشــر الوالــدان برفــع دعوييــن قضائيتيــن ضــد كل مــن الحليــب ومعمــل التحاليــل، 
ــد  ــخصية، وق ــة ش ــا بصف ــذي لحقهم ــاص ال ــض الضــرر الخ ــى تعوي ــى إل ــت األول هدف
ــا الدعــوى األخــرى-  ــاً – أم ــة، اصــر نهائي ــى صــدور احكــم باإلدان أفضــت بالفعــل عل
وهــي الوحيــدة التــي مــا زالــت ماثلــة أمــام القضــاء فكانــت باســم الطفــل الــذي ولــد معاقــاً، 

بهــدف جبــر األضــرار التــي حاقــت بــه ن جــراء إعاقتــه مــدى الحيــاة.
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بالنســبة للدعــوى الثانيــة، فقــد قــررت محكمــة أول درجــة حــق الطفــل فــي التعويــض، 
ــرر  ــن أن » الض ــند م ــى س ــم عل ــذا الحك ــت ه ــس – ألغ ــتئناف باري ــة اس ــن محكم لك
الــذي يعانــي منــه الطفــل ال تربطــه عالقــة ســببية مباشــرة باألخطــاء التــي وقعــت مــن 
جانــب الطبيــب ومعمــل التحاليــل، وأن اإلصابــة التــي لحقــت بــه يكمــن ســببها الجوهــري 
ــزال  ــا ي ــد م ــه وهــو بع ــه أم ــل إلي ــذي انتق ــة، ال ــة األلماني ــروس الحصب ــي في ــد ف والوحي

ــاً فــي رحمهــا« . جنين
ــارس  ــي 26 م ــرة، ف ــية ألول م ــض الفرنس ــة النق ــى محكم ــزاع عل ــرض الن ــا ع عندم
1996 ) ســابق اإلشــارة إلــي( قــررت إلغــاء حكــم االســتئناف، اســتناداً إألى االدة 
)1147( مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي، وقــد جــاء فــي أســباب الحكــم » أنــه مــن الثابــت 
أن الوالديــن قــد أبديــا رغبتهمــا فــي اللجــوء إلــى اإلجهــاض االختيــاري إذا ثبتــت إصابــة 
ــد  ــي ق ــل التحالل ــب ومعم ــا الطبي ــع فيه ــي وق ــة، وأن األخطــاء الت ــة األلماني األم بالحصب
ــة بهــذا المــرض، وأن  ــدى األم مناعــة ضــد اإلصاب ــاً أن ل ــاداً زائف أوجــدت لديهمــا اعتق
هــذه األخطــاء هــي فــي الحقيقــة الســبب المباشــر للضــرر الــذي لحــق بالطفــل مــن جــراء 

إًابــة والدتــه بالحصبــة األلمانيــة حــال كونهــا حامــل بــه«. 
عندمــا نظــرت الدعــوى مــن جديــد أمــام محكمــة اســتئناف أورليــان ) محكمــة اإلحالــة( 
فــي 5 فبرايــر 1999 – رفضــت تلــك المحكمــة الخضــوع لوجهــة نظــر محكمــة النقــض 
ــة  ــط بعالق ــض، ترتب ــة للتعوي ــرار قابل ــن أض ــي م ــل ال يعان ــاس أن » الطف ــى أس ؛ عل
ســببية ماشــرة مــع األخطــاء التــي ارتكبهــا الطبيــب ومعمــل التحاليــل« ... وهكــذا وجــدت 
الدعــوى طريقهــا مــرة أخــرى أمــام محكمــة النقــض الفرنســية، منعقــدة – إجباريــاً – فــي 

شــكلهيئة عامــة ؛ نظــراً لتمــرد ماكــم االســتئناف .
53 – تصــدت الهيئــة العامــة محكمــة النقــض الفرنســية للقضــاء الســابق، وألغــت حكــم 
ــن  ــن ) 1165، 1383 ( – م ــى المادتي ــرة – إل ــذه الم ــتناداً – ه ــن اس ــتئناف، لك االس
ــود  ــن العق ــع م ــل مناف ــر تحصي ــس للغي ــي ) م. 1165 ( : » لي ــي الفرنس ــن المدن التقني
التــي ليســوا أطرافــاً فيهــا، لكــن عــدم تنفيذهــا أو اإلخــالل بهــا يمكــن أن يشــكل خطــأ غيــر 
تعاقــدي جــوز للغيــر التمســك بــه«. ) م . 1382( تتحــدث عــن المســؤولية عــن الخطــأ 
الشــخصي[، وقــررت المحكمــة » حيــث أن األخطــاء التــي وقعــت مــن جانــب الطبيــب 
ومعمــل التحاليــل فــي تنفيــذ العقــد الــذي يربطهمــا بالســيدة )X( قــد حرمــت هــذه األخيــرة 
مــن ممارســة اختيارهــا فــي وضــع حــد للحمــل لتجنــب والدة طفــل معــاق ، فــإن للطفــل 
ــا  ــه، باعتباره ــض عــن الضــرر الناشــئ عــن إعاقت ــة بالتعوي ــي المطالب ــد الحــق ف الولي

ناشــئة عــن األخطــاء المبينــة« .
ــخ 28  ــن بتاري ــن صادري ــض الفرنســية- بحكمي ــر النق ــة لدوائ ــة العام ــد عــادت الهيئ وق
نوفميــر 2001 – لتتبنــى االتجــاه القضائــي الســابق، ولتؤكــد باإلضافــة إلــى ذلــك علــى 

مبدأيــن:
ــد ليــس عــن تفويــت الفرصــة، بــل لجبــر  األول: - أن التعويــض المســتحق للطفــل الولي
الضــرر الــذي حــاق بــه مــن جــراء والدتــه معاقــاً أو مصابــاً بمــرض وراثــي خطيــر.

ــه  ــل يســتحق تعويضــاً كامــالً، وال يمكــن تخفيضــه بدعــوى أن جدت ــي:  - أن الطف الثان
ألمــه – وهــي متخصصــة فــي رعايــة الفئــات ذات االحتياجــات الخاصــة- ســتتولى 
العنايــة بــه، أو بســبب احتمــال قبلــه قريبــاً لــدى مؤسســة تعنــى بتعليــم ذوي االحتياجــات 

ــان االجتماعــي17. ــات الضم ــا هيئ ــتتكفل به ــا س الخاصــة، وأن مصروفاته
المطلب الثاني

موقف الفقه الفرنسي من هذا القضاء
ــد  ــن مؤي ــا بي ــم م ــل انقس ــي ، ب ــه الفرنس ــاع الفق ــاب ق باجتم ــاء الس ــظ القض ــم يالح ل

. ومعــارض 
ــه ال يجــوز  ــار أن ــى اعتب ــذا القضــاء ، عل ــه الفرنســي ه ــن الفق ــب م ــارض جان 54- يع
ــو  ــى ول ــي رحــم أمــه ، حت ــره ف ــم تصوي ــا ت ــه كم ــل أن يتضــرر مــن واقعــة والدت للطف
ُولــد مصابــاً بمــرض ال يرجــى بــرؤه أو بتشــوهات جينيــة ، طالمــا أن المعطيــات الطبيــة 
ــم تســمح بتوفيــر عــالج ناجــح لمــا يعانيــه مــن اعتــالالت وهــو بعــد مــا زال  المتاحــة ل

ــاً . جيني
والقــول بعكــس ذلــك يقــود إلــى نتيجــة مؤادهــا أن هنــاك حيــاة ال تســتحق أن تعــاش ، كمــا 
يفــرض علــى األم الحامــل نوعــاً مــن االلتــزام باللجــوء إلــى اإلجهــاض االختيــاري ، كمــا 
فــي حالــة مــا إذا أظهــرت الفحوصــات اإلكلينيميــة أن هنــاك شــكوى حــول صحــة الجنيــن 
- كمــا يشــكل مخالفــة للمبــادئ التــي يعتنقهــا المجتمــع فــي هــذا الخصــوص 18. ويقــود الــى 
ــة فــي األرحــام  ــار أو االنتخــاب او االســتصفاء - علــى األجن ممارســة نــوع مــن االختي
ــى مصــاف  ــداً إل ــرق أب ــم ي ــع الحمــل أو اإلجهــاض ل ــى وســائل من ــك أن اللجــوء إل ; ذل
الواجبــات المفروضــة علــى الشــخص ، فــال يقبــل وضــع الطفــل فــي موضــع الضحيــة 
الــذي يتوجــب علــى شــركات التأميــن تعويضــه ، بــل فــي موضــع الطفــل المعــاق الــذي 

ينبغــي علــى المجتمــع أن يرعــاه .
ــه ، ومــن  ــاً مــن حقوق ــه حق ــم يحرم ــده شــيئاً ، ول ــم يفق ــاة ل ــى الحي ــود إل وخــروج المول
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غيــر المقبــول منحــه تعويضــاً - ســواء بصفــة مباشــرة أو عــن طريــق والديــه - والقــول 
بعكــس ذلــك معنــاه االعتــراف بنــوع مــن التــدرج بيــن حيــاة كاملــة ، وحيــاة غيــر كاملــة 
ــأن للطفــل مصلحــة مشــروعة فــي  ــراف ب ــك . كمــا أن االعت ــة أو تل بســبب هــذه اإلعاق
ــاة تشــكل فــي بعــض الفــروض ضــرراً يمكــن  ــة، يقــود إلــى القــول بــأن الحي هــذه الحال
التعويــض عنــه كمــا أن الســير فــي هــذا المنطــق إل نهايتــه يعتبــر بمثابــة حــث الطفــل 
ــض  ــار أن التعوي ــى اعتب ــه عل ــن معانات ــص م ــه والتخل ــّد لحيات ــى وضــخ ح ــاق عل المع
ــه  ــإن بعــض الفق ــك ، ف ــى ذل ــة إل ــكل ضــرر . باإلضاف ــر ل ــو األصــل والجاب ــي ه العين
يشــكك فــي توافــر أركان المســؤولية مــن خطــأ وضــرر وعالقــة ســببية فــي هــذه الحالــة . 
خالصــة هــذا الــرأي المعــارض إذن أن االتجــاه القضائــي الســابق ، والــذي تعتنقــه محكمة 
ــن  ــاء الســالالت )االســتصفاء( بي ــوع مــن انتق ــر ن ــى تقري ــا إل النقــض الفرنســية ، يقودن
أفــراد الجنــس البشــري )علــى غــرار مــا هــو معــروف بالنســبة للحيوانــات والنباتــات(، 
ــل المريــض  ــا يغــدو قت ــوءة كم ــة أو المريضــة والموب ــث تســتبعد العناصــر الضعيف بحي
ــة  ــة جنائي ــن المــرض ، ويجــرد المعاضمــن أي حماي ــص م هــي أفضــل الوســائل للتخل
لحياتــه ، علــى اعتبــار أن عــدم وجــوده كان أفضــل – وهــي كلهــا اعتراضــات أخالقيــة 
كمــا نــرى – باإلضافــة إلــى اعتــراض ذي مســحة قانونيــة ، يشــكك فــي نوافــر عالقــة 

الســببية بيــن الخطــأ والضــرر فــي هــذه الحالــة .
55- فيمــا يتعلــق بوجهــة النظــر األخــرى والتــي تؤيــد القضــاء الســابق ، وتــرى أنــه مــن 
الضــروري منــح الطفــل الــذي ولــد معاقــاً أو مصابــاً بمتاعــب صحيــة جســمية تعويضــاً 
لجبــر مــا لحــق بــه مــن أضــرار ، فإنــه يــرى فــي ذلــك مســاواة مــا بيــن الطفــل ومــا بيــن 
والديــه ، فــال يمكــن القضــاء بالتعويــض ألحــد الطرفيــن وحرمــان الطــرف اآلخــر ، فــي 
حيــن أن األســباب تــكاد تكــون واحــدة وإال فكيــف نفســر القــول بــأن والدة طفــل معــاق 
ــه  ــل نفس ــبة للطف ــك بالنس ــا كذل ــن ال نعتبره ــي حي ــن ، ف ــبة للوالدي تشــكل ضــرراً بالنس
كمــا أنــه يصعــب قبــول حــق للوالديــن فــي تعويــض ضررهــم المرتــد ، فــي حيــن يبقــى 

صاحــب الضــرر األصلــي دون تعويــض .
أمــا فيمــا يتعلــق بمــا ُوجــه لهــذا القضــاء مــن نقــد أخالقــي ، فــإن هــذا الفريــق المؤيــد يــرد 
عليــه بالقــول أن مــا يطالــب بالتعويــض عنــه ليــس خــروج الشــخص إلــى الحيــاة ، بــل 
مــا يالقيــه فيهــا مــن صعــاب بســبب إعاقتــه ومــا يتحملــه مــن نفقــات زائــدة ، وبالنســبة 
لتوافــر عالقــة الســببية فــال شــك أنــه مــن الســهل تصــور وجــود عالقــة ســببية بيــن خطــأ 
الطبيــب ومعمــل التحاليــل وبيــن والدة طفــل معــاق ، منهــا فــي حالــة اإلصابــة بمــرض 

اإليــدز بســبب نقــل دم ملــوث ، إذ ال يمكــن اعتبــار أن معمــل التحاليــل هــو ســبب وجــود 
فيــروس اإليــدز فــي الــدم ، فــال شــك أن ســبب ذلــك هــو دم الشــخص المتبــرع ، ورغــم 
ــوث اعتراضــات  ــل دم مل ــن بالمــرض نتيجــة نق ــر مســألة تعويــض المصابي ــم تُث ــك ل ذل

بخصــوص عالقــة الســببية .
56- يالحــظ أخيــراً أن قضــاء محكمــة النقــض الفرنســية الســابق ، يتطابــق مــع الحكــم 
الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية االتحاديــة األلمانيــة فــي 12 نوفمبــر 1997 ، ومــع 
قضــاء محاكــم بعــض الواليــات األمريكيــة ، أمــا غالبيــة الواليــات األمريكيــة فترفــض 
ــاً ، لوجــود  ــد معاق ــذي ول ــل ال ــن الطف ــض المرفوعــة م ــول دعــاوي التعوي ــا قب محاكمه
نصــوص تشــريعية تحــول دون ذلــك ، كمــا أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة ) 
بريطانيــا ( ، ومنــذ عــام 1982 فإنهــا تحظــر قبــول هــذا النــوع مــن الدعــاوى ، وذلــك 
بســبب وجــود قانــون صــادر فــي عــام 1976 ، ال يرخــص للطفــل بالمطالبــة بالتعويــض 

فــي هــذه الحــاالت . 
57- ورغــم ردود الفعــل غيــر العاديــة ، ســواء فــي نطاقهــا أو فــي مضمونهــا ، والتــي 
ــر 2000  ــي 17 نوفمب ــية ف ــض الفرنس ــة النق ــن محكم ــم الصــادر ع ــارت ضــد الحك ث
)والــذي ســبق ذكــره(، فقــد عــادت الهيئــة العامــة لدوائــر النقــض المدنــي بمحكمــة النقــض 
ــة أحــكام ، قــررت بمقتضاهــا ، ال أن  ــو 2001 ثالث الفرنســية وأصــدرت فــي 17 يولي
تعــدل عــن موقفهــا الســابق ، بــل لتؤكــد المبــدأ الخــاص بحــق الطفــل الــذي ُولــد معاقــاً فــي 
الحصــول علــى تعويــض طالمــا ثبــت أن هنــاك خطــأً طبيــاً حــرم أمــه مــن اللجــوء إلــى 
إنهــاء الحمــل اختياريــاً ، وتجنــب ميــالد الطفــل علــى هــذه الصــورة ، ولتمــد هــذا المبــدأ 

ليغطــي حــاالت األطفــال الذيــن ولــدو منغولييــن نتيجــة اختــالل كروموســوم )21( .
58- وفــي 28 نوفمبــر 2001 ســنحت الفرصــة مــن جديــد أمــام الهيئــة العامــة لدوائــر 
النقــض المدنــي بمحكمــة النقــض الفرنســية لتؤكــد بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك علــى قضائهــا 

الســابق ، وذلــك بإصدارهــا لحكميــن فــي واقعتيــن تتعلقــان بميــالد طفليــن منغولييــن .
حيــث قضــت فــي حكمهــا األول بإلــزام الطبيــب بالتعويــض للوالديــن وللطفــل الــذي ُولــد 
ــة ،  ــن اإلعاق ــؤوليته ع ــرر مس ــاالً يب ــب إهم ــد ارتك ــب ق ــار أن الطبي ــى اعتب ــاً عل معاق
والمتمثــل فــي عــدم قيامــه بإجــراء التحاليــل واالختبــارات الالزمــة علــى الســيدة الحامــل ، 
رغــم أنهــا أخبرتــه بالمشــاكل التــي عانــت منهــا أثنــاء حمليــن ســابقين ، حيــث نتــج عــن 
الحمــل األول والدة قيصريــة لطفــل معــاق ، نتيجــة إلصابتهــا بتســمم حمــل شــديد ، أمــا 
الحمــل الثانــي فلــم يصــل إلــى نهايتــه ، لحــدوث إجهــاض مفاجــئ نتيجــة توقــف البويضــة 
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عــن النمــو ، كمــا أشــارت إلــى أن إحــدى أخــوات زوجهــا هــي طفــل منغولــي ، وهــذا 
ــاً لتجنــب ميــالد طفــل  اإلهمــال حــرم الزوجيــن مــن اللجــوء إلــى إنهــاء الحمــل اختياري
منغولــي ، أو االســتعداد نفســياً الســتقبال طفــل آخــر معــاق فــي األســرة ، إذا اتخــذا قــراراً 

بالحمــل إلــى نهايتــه .
59- كمــا قــررت نفــس المحكمــة فــي حكمهــا الثانــي حــق الطفــل المعــاق فــي الحصــول 
ــق  ــت الدعــوى تتعل ــت ، وكان ــأي ذريعــة كان ــر منقــوص ب ــى تعويــض كامــل ، وغي عل
ــل  ــج التحالي ــع للحمــل نتائ ــب المتاب ــي حجــب عنهــا الطبي بإحــدى الســيدات الحوامــل الت
التــي أجريــت علــى الحمــل فــي أســبوعه الســادس عشــر، رغــم أن نتائــج هــذه التحليــل 
- والتــي تأكــدت بالموجــات فــوق الصوتيــة - أعطــت المؤشــرات خطيــرة علــى وجــود 
تشــوهات بالجنيــن ، ممــا كان يســتوجب إجــراء المزيــد مــن االختبــارات وخضــوع الســيدة 
الحامــل للمزيــد مــن الفحــص باألشــعة للتأكــد مــن توافــر األســباب الصحيــة والشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون للجــوء إلــى اإلنهــاء االختيــاري للحمــل ، وهــو مــا حــرم 

الســيدة مــن االســتفادة مــن هــذه اإلمكانيــة وانتهــى المطــاف بوضــع طفــل معــاق .
ــار أن  ــى اعتب ــداره )%50( عل ــاُ مق ــل تعويض ــح الطف ــتئناف بمن ــة االس ــت محكم قض
ــة الرابعــة فــي قائمــة االنتظــار لــدى إحــدى مؤسســات رعايــة  موقعــه يأتــي فــي المرتب
المعاقيــن ، والتــي تتحمــل الدولــة نفقاتهــا ، كمــا أن جدتــه ألمــه – وهــي متخصصــة فــي 
رعايــة هــذه الفئــة مــن األطفــال – هــي التــي تهتــم بــه ، ولــم يثبــت أنهــا تحصــل علــى 
مقابــل لذلــك ، لكــن محكمــة النقــض الفرنســية ألغــت هــذا الحكــم ، مؤكــدة حــق الطفــل 
فــي لحصــول علــى تعويــض كامــل جابــر لــكل األضــرار المترتبــة علــى والدتــه مصابــاً 

بإعاقــة تالزمــه مــدى الحيــاة .
60- ال يمكــن الجــزم بــأن هــذا االتجــاه القضائــي قــد حظــي بالتأييــد الكامــل فــي األوســاط 
ــة  ــا أن الهيئ ــاء ، كم ــن الفقه ــدد م ــب ع ــن جان ــة م ــى معارض ــال زال يلق ــة ، ف القانوني
الفرنســية االستشــارية لألخــالق تنتقــد هــذا االتجــاه ، وتــرى فيــه محاولــة إللقــاء عــبء 
ــى  ــن ـ اســتناداً إل ــي وشــركات التأمي ــكادر الطب ــق أعضــاء ال ــى عات ــك األضــرار عل تل
ــة  ــس الدول ــك أن مجل ــى ذل ــاً أضــف إل ــر مباشــرة تمام ــة وغي ــر مادي رابطــة ســببية غي
الفرنســي مــا يــزال علــى موقفــه الرافــض لهــذا النــوع مــن الدعــاوى ، والــذي عبــر عنــه 
فــي حكمــه الســابق اإلشــارة إليــه ، والصــادر فــي 14 فبرايــر 1997 كمــا أن عــدداً مــن 
محاكــم الموضــوع ، وبعــض محاكــم االســتئناف ، مــا زالــت ترفــض االنصيــاع لوجهــة 
نظــر محكمــة النقــض الفرنســية ، والتــي تقضــي بمنــح تعويــض للطفــل الــذي ُولــد معاقــاً 

ــاً بمــرض وراثــي ال يرجــى بــرؤه . أو مصاب

الخاتمة
61- لقــد فــرض التقــدم المتســارع فــي مجــال الهندســة الوراثيــة تحديــات جليلــة الشــأن 
علــى كل أفــرع العلــوم القانونيــة ، كمــا اســتنهض همــم المتخصصيــن فــي علــوم الديــن 
واألخــالق والفلســفة والقانــون وفــرض علــى الســلطات العامــة ضــرورة التدخــل الحــازم 
لوضــع الضوابــط واتخــاذ اإلجــراءات وســن التشــريعات التــي تحــول دون خــروج هــذا 
ــوازن  ــالل بالت ــر ، أو اإلخ ــدار البش ــث بأق ــدم العب ــح ، وع ــاره الصحي ــن مس ــارد ع الم

الهــش الــذي يســود كل جوانــب العالــم اليــوم .
وال شــك أن لقانــون المســئولية المدنيــة دور مهــم فــي هــذا الصــدد ، بمــا لــه مــن أثــر هــام 
فــي مجــال الــردع والوقايــة مــن األخطــار الالزمــة لتلــك التقنيــات الحديثــة ، باإلضافــة 
إلــى وظيفتــه العالجيــة ، والمتمثلــة فــي تعويــض األضــرار الناجمــة عــن عــدم مراعــاة 
االلتزامــات التــي تفرضهــا األصــول العلميــة ، أو عــدم احتــرام الضوابــط التشــريعية أو 

المبــادئ األخالقيــة والتعاليــم الدينيــة .
62- وفــي مجــال المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق أعضــاء الــكادر الطبــي ، مــن أطبــاء 
ومســئولي معامــل تحاليــل وفنيــي أشــعة وغيرهــم ، بخصــوص التشــوهات واألمــراض 
الوراثيــة التــي تصيــب الجنيــن أثنــاء الحمــل ، فقــد اســتعرضنا موقــف النظــم القانونيــة 
ــرة أو المصــاب  ــن المشــوه بدرجــة خطي ــاض الجني ــن إباحــة أو حظــر إجه ــة م المختلف
بمــرض وراثــي خطيــر ال يرجــى بــرؤه – فــي الشــريعة اإلســالمية وببعــض القوانيــن 
الوضعيــة ، األجنبيــة والعربيــة ، وفــي القانــون المصــري – وخلصنــا إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن علــى ســلطات التشــريع فــي البــالد العربيــة بــذل المزيــد مــن الجهــد لمواكبــة 
ــن  ــه ع ــك انفصال ــي ذل ــال ، دون أن يعن ــذا المج ــي ه ــة ف ــريعية الحديث ــات التش االتجاه
محيطــه الدينــي واألخالقــي بــل فــي إطــار االلتــزام بــآراء بعــض الســلف ومــا أفتــى بــه 

ــاء المعاصــرون . الفقه
63- تثيــر مســألة تعويــض الضــرر الناشــئ عــن الخطــأ فــي اكتشــاف تشــوهات الجنيــن 
وأمراضــه الوراثيــة بعــض الصعوبــات ، كمــا احتــدم بشــأنها الجــدل فــي الفقــه والقضــاء .
ــا التشــوه أو  ــون فيه ــي يك ــروض الت ــا ، تتصــل بالف ــى ال خــالف عليه ــاك نقطــة أول هن
المــرض الوراثــي ناشــئاً عــن خطــأ ارتكبــه أحــد أعضــاء الــكادر الطبــي ، كوصــف أدويــة 
ــا  ــن األشــعة ، مم ــرة م ــا لجرعــات كبي ــا ، أو تعريضه ــل تناوله ــى الحام المحظــور عل
تســبب فــي إصابــة الجنيــن بالتشــوهات كذلــك األمــر إذا كان عــالج المــرض الوراثــي أو 
التشــوه ممكنــاً فــي رحــم األم ولــم يفلــح الطبيــب فــي اكتشــافه . إذ ال يثــور الشــك حــول 
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انعقــاد المســؤولية فــي هــذه الفــروض .
أمــا فــي غيــر تلــك الفــروض ، فــإن مســألة التعويــض مازالــت مثــار خــالف ، وبصفــة 
خاصــة فــي القضــاء الفرنســي – فــإذا كان هنــاك تطابــق فــي وجهــات النظــر بيــن كل مــن 
محكمــة النقــض ومجلــس الدولــة الفرنســية ، واتفــاق علــى ضــرورة تعويــض الوالديــن 
ــّوت عليهمــا  ــد ف ــة ق ــار أن عــدم اكتشــاف التشــوهات أو األمــراض الوراثي ــى اعتب ، عل
فرصــة اللجــوء إلــى اإلجهــاض لســبب طبــي األمــر الــذي يبيحــه القانــون الفرنســي فــي 
الفــروض المماثلــة فــإن المســألة تبــدو مختلفــة تمامــاً ، كمــا يظهــر التعــارض فــي وجهــات 
ــراض  ــوهات وأم ــن تش ــه م ــا ب ــد عم ــل الولي ــض الطف ــر بتعوي ــق األم ــر ، إذا تعل النظ
وراثيــة – فعلــى حيــن نــرى مجلــس الدولــة الفرنســي يرفــض هــذا المبــدأ ، ويصــر علــى 
الرفــض نجــد أن محكمــة النقــض الفرنســية قــد تبنــت وجهــة نظــر مغايــرة تمامــاً ، مقــررة 
حــق الطفــل الوليــد فــي التعويــض الكامــل عمــا بــه مــن تشــوهات وأمــراض وراثيــة ، 
كمــا اجتهــدت فــي التمــاس رابطــة ســببية بيــن الخطــأ فــي اكتشــاف هــذه اإلختــالالت ومــا 

يعانــي منــه الطفــل .
ــه  ــي الفق ــاً ف ــاماً عميق ــر انقس ــض الفرنســية األخي ــة النق ــد أحــدث قضــاء محكم 64- وق
الفرنســي ، فهنــاك مــن ريــده ، اســتناداً علــى اعتبــارات المالءمــة والضــرورات 
االجتماعيــة ، وهنــاك علــى العكــس مــن يعارضــه ، لمخالفتــه للقواعــد القانونيــة والمبــادئ 

ــة . األخالقي
ومــا زال الجــدل محتدمــاً حــول هــذا الموضــوع ، ولــن ينتهــي إال عندمــا يتدخــل المشــرع 
بنصــوص تنظــم مســألة تعويــض األطفــال الذيــن شــاءت األقــدار أن يخرجــوا إلــى الحيــاة 
ــا اإلصابــة  بإعاقــة أو تشــوه أو مــرض وراثــي ، علــى غــرار مــا فعــل بالنســبة لضحاي

بمــرض االيــدز ، علــى إثــر نقــل دم ملــوث بفيــروس هــذا المــرض الخطيــر .
ــذي  ــاه ال ــد – االتج ــي – أو تأيي ــة بتبن ــد المطالب ــى ح ــب إل ــا ال نذه ــن إن كن 65- ونح
ــه  ــه وقيم ــكل مجتمــع ظروف ــذا الخصــوص ، فل ــي ه ــد الفرنســية ف ــة النق ــه محكم اعتنقت
ــي  ــدور القضائ ــوا ال ــه والقضــاء أال يغفل ــب بالمشــرع والفق ــا نهي ــه ، إال انن وخصوصيت

ــذا الصــدد . ــي ه ــة ف ــون المســؤولية المدني ــه قان ــع ب ــن أن يضطل ــذي يمك ال

الهوامش
عابدة وصفي عبد الهادي، أساسيات في علم الوراثة ، ص6.( 1
ــة ( 2 ــس القومي ــا بالمجال ــم و البحــث العلمــي و التكنلوجي ــي القومــي للتعلي ــر المجل تقري

المتخصصــة ، موســوعة المجالــس القوميــة المتخصصــة، العــدد )25( 1999/1998، 
ص324.

انظــر، فيليــف فروســارد ، الهندســة الوراثيــة و أمــراض اإلنســان ) الوراثــة الحديثــة ( 3
ومســتقبل البشــرية(، ترجمــة د.أحمــد مســتجير، ص8.

نزيــه صــادق الهــدي ، المؤوليــة المدنيــة العقديــة و التقصيريــة الناشــيئة عــن اســتخدام ( 4
الهندســة الوراثيــة ، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر » الهندســة الوراثيــة بيــن الشــريعة و 
القانــون«، كليــة الشــريعة و القانــون بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مدينــة 
العين«،مايــو 2002 ، ج3 ص 989 )يُشــار إليــه فيمــا بعــد مؤتمــر الهندســة الوراثيــة(.

انظــر حمايــة الخاضــع للعــالج فــي مجــال األبحــاث الطبيــة، مجلــة القانــون الدولــي ( 5
المقــارن 1998/2 ص 283 : أنطــون رريتــو، التجــارب علــى المريض-عــالج أم 
بحــث؟ المجلــة الفصليــة للقانــون المدنــي 1998/2.ص 57 : باتريــك فريســييه حمايــة 
ــدة »  ــال- معاه ــوي، مث ــب الحي ــال الط ــي مج ــرية ف ــة البش ــانية و البيئ ــة اإلنس الكرام
ــتوف  ــارن ، 2/2000 ، ص271: جان-كريس ــي المق ــون الدول ــة القان ــو” ، مجل أوفيدي
ــون الفرنســي، مجلــة القانــون  ــة فــي القان جالــو ، الحمايــة القانونيــة للمــادة البيولوجي

المقــارن،2م 1998 ، ص497.
و القيافــة تعنــي تتبــع العالمــات الموجــودة فــي شــخصين أو أكثــر توصــالً إلــى إثبــات ( 6

وجــود قرابــة بينهمــا أو بينهــم –انظــر – محمــد يوســف المحمــدي، أحــكام النســب فــي 
الشــريعة اإلســالمية ، الدوحــة 1414 ، ص323.

جريدة الخليج-االماراتية 5أبريل 2002 ملجق استراحة الجمعة ص4( 7
نظــراً ألن هــذه الخيــوط قابلــة للصبغــات ، فقــد ســمى العلمــاء هــذه األجســام الخيطيــة ( 8

ــات” )كروم-لون(. »كروموس
لمزيــد م نالمعلومــات حلــو هــذه المســألة ، انظــر –جريــدة الخليــج- االماراتيــة، العــدد ( 9

االبــق اإلشــارة إليــه.
وقــد نشــرت الصحــف أخيــراً –خبــراً حــول التوصــل إلــى تقنيــة جديــدة لعــالج ( 10

ــة  ــج اإلماراتي ــدة الخلي ــر- جري ــد الرجال-انظ ــم عن ــبب للعق ــر” المس ــرض » كالينفلت م
العــدد 21 يونيــو 2002 ص 31 كمــا نشــرت الجريــدة بنفســس العــدد وبنفــس الصفحــة 
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خبــراً حــول اكتشــاف جيــن- مســبب ألمــراض القلــب.
انظــر – جريــدة الخليــج- اإلماراتيــة 21 يونيــو 2002 حيــث نشــرت موضوعاً ( 11

ــر  ــكار و اختراعــات تغي ــة ، أف ــة األزلي ــون بالشــفرات الوراثي ــاء يتالعب ــوان »العلم بعن
وجــه البشــرية، مخلوقــات غريبــة حبيــة المختبرات...-حلــم أم كابــوس ؟ -وتحــت عنــوان- 
ــدد 6  ــي ع ــة، ف ــاد اإلماراتي ــدة االتح ــرت جري ــة- نش ــف الخيان ــري لكش ــار سويس اختب
ــل  ــوة طف ــي صحــة نســب بن مــارس 2003 أنه-ســيصبح بوســع أي سويســري يشــك ف
ــر  ــة الخب ــار ســريعة لمعرف ــة وســيلة اختب ــه ، أن يحصــل مــن بعــض الصيدليــالت عل ل
اليقيــن- كل مــا علــى األب هــو أن يشــترى عيــدان القطــن مــن الصيدليــة، و أن يغمــس 
بعضهــا فــي لعــاب الطفــل وبعضهــا فــي لعابــه بالــذات، ويضعهــا فــي أنابيــب زجاجيــة 
محكمــة اإلغــالق ويعيدهــا إلــى الصيليــة ، و التــي تتولــى إرســالها إلــى معامــل التحليــالت 
التنســايلية ، وتتلقــى النتيجــة فــي غضــون أيــام، ويقولــون إن هــذه الطريقــة مضمونــة مئــة 
فــي المئــة تقريبــاً ، ألنهــا تقــوم علــى المقارنــة بيــن مــا يوصــف بالبصمــة التناســلية بيــن 

االب و االبــن«.
انظــر فــي ذلــك – ثــروت عبــد الحميــد، تعويــض الحــوادث الطبية-مــدى ( 12

المســؤولية عــن التداعيــات الضــارة للعمــل الطبــي2000 : محســن عبــد الحميــد البيــه، 
خطــأ الطبيــب الموجــب للمســؤولية المدنيــة ، الكويــت 1992 : مصفــى الجمــال، 
المســؤولية المدنيــة لألطبــاء و المؤسســات الطبيــة ، فــي ضــوء أحــكام قانــون المعالمــات 
المدنيــة اإلماراتــي و الفقــه و القضــاء المقــارن ، العيــن بــدون تاريــخ: وفــاء علــي أبــو 
ــة فــي كل مــن مصــر وفرنســا  ــة وقضائي ــة فقهي ــي ، دراســة تحليلي ــل، الخطــأ الطب جمي
، دار النهضــة العربيــة 1991، عبــد الرشــيد مأمــون، التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة 
فــي المجــال الطبــي، دار النهضــة العربيــة 1986 : محمــد محســن منصــور، المســؤولية 
الطبيــة ، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر 1999 : أحمــد شــرف الديــن ، مســؤولية الطبيــب 
– مشــكالت المســؤولية المدنيــة فــي المستشــفيات العامــة ، الكويــت 1986 : نزيــه 
ــة  ــتخدام الهندس ــن اس ــئة ع ــة الناش ــة و التقصيري ــؤولية المدني ــدي، المس ــادق المه الص

ــا. ــة الســابق اإلشــارة إليه الوراثي
ــة عــن اســتخدامات ( 13 ــد طــه، المســؤولية الجنائي ــود أحم ــك- محم ــي ذل راجــع ف

ــابق( ، ص  ــة« )الس ــة الوراثي ــر الهندس ــى »مؤتم ــدم إل ــث مق ــة ، بح ــة الوراثي الهندس
1177 ، وخاصــة ص 1183 و المرجــع المشــار إليهــا : مســفر بــن علــي ابــن محمــد 
ــة«،  ــر الهندســة الوراثي ــى مؤتم ــدم إل ــن المشــوه ، بحــث مق ــاض الجني ــي، إجه القحطان

ص329 ، وخاصــة ص 361 ، و المراجــع المشــار إليهــا.
ــم ، دار ( 14 ــة ، دار القل ــراض الوراثي ــن الشــموه و األم ــار الجني ــد الب انظــر محم

المنــار ، الطبعــة األولــى 1411/1991 ، ص432 ، 433
ــم ( 15 ــن التحك ــالمية م ــريعة اإلس ــف الش ــي ، موق ــان البوط ــعيد رمض ــد س محم

بنــوع و أوصــاف الجنيــن و اإلســقاط عنــد التشــوه، بحــث مقــدم إلــى »مؤتمــر الهندســة 
الوراثيــة« ص 291 وخاصــة ص 298.

فتحيــة عيطــوي اإلجهــاض بيــن الشــرع و القانــون و الطــب ، مكتبــة صــادر ( 16
2001 ، ص293 – 203 : عمــر محمــد غانــم ، أحــكام الجنيــن فــي الفقــة اإلســالمي ، 
دار ابــن حــزم 1221 : عبــد هللا البســام ، بحــث فــي ملحــق كتابــة الدكتــور محمــد البــار، 

الجنيــن المشــوه و األمــراض الوراثيــة ، ســابق اإلشــارة إليــه ص 479-477.
ــوم ( 17 ــاء عل ــافعية : إحي ــه الش ــي فق ــي ، 416/8 ف ــاج للرمل ــة المحت ــر نهاي انظ

ــن  ــة : القواني ــه الحنفي ــي فق ــن 368/2 ، ف ــن عابدي ــية اب ــي 51/2 وحاش ــن للغزال الدي
ــة. ــه المالكي ــي فق ــزم ص 235 ف ــن ح ــة الب الفقهي

انظــر حاشــية ابــن عابديــن 389/2 ومنتهىــى اإلرادات البــن النجــار، 286/1 ( 18
، فــي فقــه الحنابلــة.

يوســف القرضــاوي ، الحــالل و الحــرام ، ص178 : فتحيــو عطــوي، المرجــه ( 19
الســابق ، ص293 : عمــر غانــم المرجــع الســابق ص184 ، البوطــي ، البحــث الســابق 

ص298.
الفتــوى رقــم )2484( فــي تاريــخ 1399/7/16 أشــار إليهــا مســفر القحطانــي ( 20

، البحــث الســابق ، ص368.
ــه ( 21 ــة عشــرة، 1995/1415 ، أشــار إلي ــي دورة المجمــع الثاني ــرار ف جــاء الق

ــي، البحــث الســابق ص368. مســفر القحطان
الســابق ( 22 البحــث  القحطانــي،  : مســفر  الســابق، ص298  البحــث  البوطــي 

.368 ص
ــوز 1981 ص38 ( 23 ــر 1980 دالل ــة الفرنســي ، 31 أكتوب ــس الدول ــم مجل حك

ــر- ديفوســيه-  ــق ديكوف ــي 1981-21973، وتعلي ــوا : األســبوع القانون ــر جنيف ، وتقري
ــى  ــة ، فادع ــفيات العام ــد المستش ــي أح ــاري ف ــاض اختي ــة إجه ــة عملي ــرت الزوج باش
الــزوج أن المستشــفى قــد ارتكبــت خطــأ ، علــى اعتبــار أن الزوجــة لــم تكــن فــي حالــة 
تســتدعي اللجــوء لإلجهــاض ، ولكــن مجلــس الدعــوة رفــض دعــواه، ألن تقديــر الحاجــة 
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لإلجهــاض االختيــاري هــو أمــر شــخصي تقــدره المــرأة الحامــل بكامــل إرادتهــا.
مصطفــى لبنــة ، رســالة دكتــوراه اإلجهــاض ، كليــة الحقــوق – جامعــة عيــن ( 24

شــمس ص628.
مصطفى لبنة ، المرجع السابق ص628.( 25
انظر –عبد الوهاب حومد، الفقه الجنائي المقارن ص282.( 26
مصطفى لبنة ، المرجع السابق ص561.( 27
راجع عبد الوهاب جومد، المرجع السابق ص15.( 28
محمــو نجيــب حســني ، قانــون العقوبــات القســم الخــاص، دار النهضــة العربيــة ( 29

1993 ، رقــم 645 ص340.
ــة ( 30 ــة العربي ــاء ، دار المهض ــة لألطب ــؤولية الجنائي ــد، المس ــد هللا قاي ــامة عب أس

1991 ص64 : اإلجهــاض بســبب تشــوه الجنيــن و إصابتــه بأمــراض وراثيــة ، بحــث 
مقــدم لموتــر الهندســة الوراثيــة – الســابق اإلشــارة إليــه ص385 ، وخاصــة ص397 

ومابعدهــا.
انظــر مــا ورد بصحيفــة أخبــار العــرب- اإلماراتيــة ، بتاريــخ الثالثــاء26 ( 31

مــارس 2002 ، تحــت عنــوان . عمــر األب يؤثــر ســلباً علــى صحــة أطفالــه.
انظر – قاموس األمراض المعدية للدكتور –راؤول 1998 )بالفرنسية (.( 32
جابــر محبــوب علــي، دور اإلرادة فــي العمــل الطبــي ، دار النهضــة العربيــة، ( 33

ص54 هامــش)2(.
ــزء األول ( 34 ــة ، الج ــؤولية المدني ــكالت المس ــي، مش ــن الزك ــال الدي ــود جم مجم

1978 ، رقــم 52 ص270.
نزيه الصادق المهدي، البحث السابق وخاصة 994-993.( 35
عبــد هللا النجــار ، الخطــأ العقــدي فــي مجــال اســتخدام الهندســة الوراثيــة، بحــث ( 36

مقــدم إلــى – مؤتمــر الهندســة الوراثيــة«، الســابق اإلشــارة إليــه.
نقــض مدنــي فرنســي)الدائرة األولــى( 36 مــارس 1996 )القضيــة األولــى(، ( 37

داللــوز 1997 – قضــاء- ص35 ، ويتعلــق –روش- داهــان«- كانــت الدعــوى خاصــة 
بنصيحــة خاطئــة أبداهــا أحــد األطبــاء لزوجيــن بعــد فحصهمــا جنينــاً – بــأال وجــه للقلــق 
ــان  ــة التــي يعاني مــن احتمــال والدة طفــل معــاق، مســتبعداً أي تأثيــر لألمــراض الوراثي
ــى الشــروع بالحمــل لينتهــي األمــر بــوالدة طفــل مصــاب بمــرض  منها،ممــا دفعهمــا إل
ــذي قــرر تعويــض الوالديــن و  وراثــي، وقــد أبــدت محكمــة النقــض حكــم االســتئناف ال

الولــد المعــاق علــى حــد ســواء.
1995 ، - مختصــرات- ( 38 داللــوز   1994 17/ديســمبر  باريــس،  اســتئناف 

ص98 ، وتعليــق “بينــو”  ;نقــض مدنــي فرنســي ) الداشــرة األولــى( ، 16 يوليــو 1991 
ــق شــاباس. ــو 1992 وتعلي ــي 17 ماي ــت دي بال ، جازي

ــة ، ( 39 ــة الثاني ــارس 1996 القضي ــى 29 م ــرة األول ــي الدائ ــي فرنس ــض مدن نق
ــو”. ــق “بين ــاء ، ص35 ، وتعلي ــز 1997 قض ددالل

اســتئناف فرســاي ، 8 يوليــو 1993 ، داللــز 1995 –محتصــرات-  ص98 ( 40
، وتعليــق “بينــو”

41 ) _1990 القانونــي  ، األســبوع   1998 15 ديســمبر   ، اســتئناف منوبلييــه 
II  21556تعليــق »جريــدل”

مصطفى الجمال المرجع السابق ، رقم 26 ص27.( 42
مصطفــى الجمــال ، المرجــع الســابق رقــم 28 ص28 ، و المراجــع المذكــورة ( 43

هامــش )64(
نقــض مدنــي فرنســي )هيئــة عامــة(، 28 نوفمبــر 2001 ]حكمــان[ ،وتقريــر ( 44

http:\www. :ســانت- روز«- منشــور علــى موقــع المحكمــة علــى االنترنــت« –
cou_d_cassatioo.fr\agenda\arrets.

نقــض مدنــي مصــري ، 29 يونيــو 1992 ، طعــن رقــم 1472 س 52 ق ، ( 45
أنــور طلبــة ، المســتحدث فــي قضــاء النقــد المدنــي ، جـــ 1 ص 626.

ــن 837 س 52 ق ؛ 30 ( 46 ــارس 1983 ، طع ــي مصــري ، 14 م ــض مدت نق
ــع الصــادق ص 626. ــة المرج ــور طلب ــن 435 س 58 ق ، أن ــر 1990 ، طع نوفمب

نقــد مجنــي مصــري ، 28 أبريــل 1983 ، طعــن 1380 س 52 ق ؛ 10 ( 47
نوفمبــر 1994 ، طعــن 43 س 63 ق ، أنــور طلبــة المرجــع الســابق ص 627 ، ص 

ــي. ــى التوال 626 ، عل
نقــد جنائــي فرنســي ، 20 مــارس 1996 ، المجلــة الفصليــة للقانــون المدنــي ( 48

1996 ص 912 ، ومالحظــات« باتريــس جــوردان« –إذا كانــت عالقــة الســببية بيــن 
تقصيــر الطبيــب وحــدوث الوفــاة غيــر محققــة ممــا يتوجــب تبرأتــه مــن التهمــة الجنائيــة، 
إال أن ذاك ال يمنــع لولــي الطفــل المتوفــى و أوتــه بالتعويــض عــن الضــرر الناشــئ فــي 

تفويــت الفرصــة عــن بقائــه علــى قيــد الحيــاة.
نقــد مدنــي فرنســي )الدائــرة األولــى( ، 26 مــارس 1996 ] حكمــان[ ســابق ( 49
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اإلشــارة إليــه.
اســتئناف«ريون” ، 6 يوليــو 1989 ن داللــوز ، 1990، ص 284 ، وتعليــق ( 50

فيليــب لوتورنــو.
ــوز، 1991 ( 51 ــو 1991 ، دلل ــى( ، 25 يوني ــرة األول ــي فرنســي )الدائ ــد مدن نق

ــا”. ــب بلوتورن ــق _ فيلي قضــاء _ ص 566 ، و تعلي
مجلــس الدولــة الفرنســي ، 14 فبرايــر 1997 ]قضيــة »المركــز الطبــي ( 52

اإلقليلمــي بمدينــة )نيــس( » [ ، مجلــة القانــون العــام 1997 ص137 ، و تعليــق باســم 
_ جان«مــاري أوبــري« ، وتعليــق آخــر باســم _جــان فالــن” )االبــن؛ 2 يونيــو 1982، 

ــرن” . ــق “مودي ــالال 1983 ،1، ص 193 ، وتعلي ــت ديب جازي
قــارن _ » جــان فاليــن« ، التعليــق الســابق ، و األحــكام القضائيــة وقــرارات ( 53

المجلــس الدســتوري الفرنســي المشــار إليهــا فــي الصفحــة 153 .
المــادة )Lw.162-12(مــن تقريــر الصحــة العامــة الفرنســي ، ومنضافة بقانون ( 54

29 يوليــو 1994 ، المتعلــق بالتبــرع و اســتخدام العناصــر و المنتجــت المســتخلصة مــن 
جســم اإلنســان و الفحــص الســابق علــى الوالدة.

المادة )Lw.162-12( من تقنين الصحة العامة الفرنسي.( 55
 )65.

مجلس الدولة الفرنسي ، 14 فبراير 1997 ، سابق اإلشارة إليه .( 57
انظــر المراجــع التــي أشــار إليهــا –بييرســارجوس-في تقريــره أمــام هيئــة ( 58

العامــة لدوائــر النقــض المدنــي الفرنســي ، 17 نوفمبــر 200 ، األســبوع القانونــي 200 
_  II_10438 ، رقــم 29.

نقــض مدنــي فرنســي )الدائــرة األولــى( ، 29 مــارس 1996 )حــكان( ســابق ( 59
اإلشــارة إليــه.

مجلس الدولة الفرنسي ، 14 فبراير 1997 ، سابق اإلشارة إليه .( 60
تقريــر » فاليــري بيكــرس” –مفــوض الدولــة – أمــام مجلــس الدولــة الفرنســي ( 61

، 14 فبرايــر 1994 ، ســابق اإلشــارة إليــه .
“جان فالين” ، التعليق السابق.26( 
 )36  G. MEMETEALL:روش –داهــان« ، التعليــق الســابق – وانظــر كذلــك“

actio d. vi dommageable. Jc. 2000. 1.279
64 ) : نظــر  ا

 Cass. Ass. Psen. Nov. 2000. JC. 2000 IL 10438. e. rappor
Pieri. SARGos“. Concl. Jerr SAINTE-ROSE“. not. F -CBA-
 BAS. D. 2001. p. 2325. nof. P. JOURDAIN. Gaz. D. Pal sept.
2001. noi. GUIGUE. J EAUSSE. e. P DEMA. SAINTE HIL-
 LA LRT L. Toetus. Un personaliL sou conditiou?. Personne.
 ee faiaille. oct. 2001,p. 20. RGDA. 2001 n.3 p. 751. not. L.
 MAYAUX L AYNES. U. droi. d. naitr san ihandicap. Le, cahier,
 d. C.C.N.E. n. 29. oct. 2001. p.12 .G. LOISEAIL Chroniqu. d
 an. vi no. desiree. L-droi. d. .pa maitr. d.I nan tiandirupe, Droi

e. patrimoine. n. 98 nov. 2001, p101.
نقض مدني فرنسي هيئة عامة ، 28 نوفمبر 2001 _ سابق اإلشارة إليه ( 65
66 ) V PECARESSE. Couci. CE. 1. Ievr 1997. RF. adm

 97. 379, e. mot. M MATHIEU M DEGUERGUE. Le princip
lie -1-NAISSANCE-Resp_civ_e_assur_ma_1998_n_spe-

cial_p_14
67 )ALLOITEAU. Petite. amche. 1997. n. 64.
68 )M. Th. CALAIS-AULOY-art. a. Dalle. 2000. n. 15
69 ) 69 J. HAUSER. RT. civ. 1996. p. 871. e-L mem. revu.

2000. p. 80
70 )P. MURAT. J 1996I-3964
71 )J. ROCHE-DAHAN- D-19“7. p. 35.
72 )SAINTE Rosa L Monde. 5. nov. 2000. p. 8.
73 ) F. CHABAS. not sou. Ciw. Ass. Plen-17nov. 2000. JC.

2000-1- 10438
74 )B_MARGIEAU-not-prcc_S_ALLOITEAU _art_prec
75 )L FOTUNE CAVALIER. Medecin. Droit i998. n.33.
76 ) s. WROSCH. Responsabili. d. medecin. Uitec. 2000

m.280.
77 )l. SARGOS. Riippor. prec- n36 P_SARGOS_op_
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cit_n_49.
78 ) j.SAINTE ROSE. come. Sou. Civ. Ass Plen. 2 -nov. 2001

ــى اإلنترنــت و  ــد الفنســية عل ــع محكمــة النق ــى موق ــن عل ــن الحكمي ويمكــن اللجــوء لهذي
التــي ســبت اإلشــارة إليــه.

 )97.
انظر الموقع السابق على اإلنترنت.( 80
81 ) Comit. Nationa. Consultati, d Ethique. Avi. n. 68. d. 2

2001.
82 ) CA. Aix-en-Provence. 2. mar 2001. JC. 2001- -10600.

not BLOCH.

قائمة بأهم مراجع البحث
أوالً المراجع العربية:

ــي  -1 ــة ف ــؤولية المدني ــكالت المس ــب مش ــؤولية الطبي ــن ، مس ــرف الدي ــد ش أحم
المستشــفيات العامــة، الكويــت ، 1986

ــة  -2 ــاء ، دار النهضــة العربي ــة لألطب ــؤولية الجنائي ــد ، المس ــد هللا قاي ــامة عب أس
.  1990
 بحــوث » مؤتمــر الهندســة الوراثيــة بيــن الشــريعة و القانــون«، كليــة الشــريعة 3- 

و القانــون ، جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، العيــن مــن 5 إلــى 7 مايــو 2002.
تقريــر المجلــس القومــي للتعليــم و البحــث العلمــي و التكنلوجيــا المجالــس  -4

القوميــة المتخصصــة ، العــدد 25 ، القاهــرة 1998 / 1999 .
ثــروة عبــد الحميــد ، تعويــض الحــوادث الطبيــة – مــدى المســؤولية عــن  -5

التداعيــات الضــارة لعمــر الطبــي ، المنصــورة 2000.
عايدة وصفي عبد الهادي ، حساسيات في علم الوراثة. -6
ــي ، دار النهضــة  -7 ــل الطب ــي العم ــب ف ــات الطبي ــدة ، التزام ــين نجي ــي حس عل

العربيــة 1992 .
ــزم  -8 ــن ح ــالمي ، دار اب ــه اإلس ــي الفق ــن ف ــكام الجني ــم ، أح ــد غان ــر محم عم

.1321
فيليــب فروســارد ، الهندســة الوراثيــة و أمــراض اإلنســان ] الوراثــة الحديثــة و  -9

مســتقبل البشــرية[ ، ترجمــة الدكتــور- أحمــد مســتجير.
محســن عبــد الحميــد البيــه ، خطــأ الطبيــب الموجــب للمســؤولية المدنيــة،  -10

.1993 الكويــت 
محمــد حســين منصــور ، المســؤولية الطبيــة دار الجامعــى الجديــدة للنشــر  -11

.1997
محمــد علــي البــار ، الجنيــن المشــوه و األمــراض الوراثيــة ، دار القلــم ، الطبعــة  -12

األولى 1411 / 1991.
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

مقدمة
مقدمة: احترام حق اإلنسان في المساواة في التقاضي أساس الشرعية1:

ــوق  ــن حق ــذود ع ــة لل ــة األداة القانوني ــو بمثاب ــتورياً، وه ــاً دس ــي حق ــق التقاض يعتبرح
اإلنســان وحرياتــه الطبيعيــة. وهــذا الحــق ، يعــد إحــدى المالمــح األساســية لدولــة القانون، 

يعلــى مــن شــأن الفــرد والدولــة التــي ينتمــي إليهــا معــاً .
ــدأ المســاواة مــن الشــرعية  ــة. فمب ــل هــذه الضمان ــام الحكــم شــرعياً إذا أغف ــر ن وال يعتب
ــار فكــرة  ــى الشــرعية الدســتورية وتنه ــي معن ــه تنتف ــروح مــن الجســد، وبدون ــة ال بمثاب

ــة. الحري
وكفالــة الحــق فــي التقاضــي، يبرخــن علــى مــدى اســتجابة نظــام الحكــم لرغبــات 
ــة  ــد تدخــل الدول ــد تزاي ــاة دســتورية وشــرعية. ال ســيما بع ــات حي ــن، ولمقوم المحكومي
ــك ألن  ــم أوجــه النشــاط الغاقتصــادي واالجتماعــي. ذل ــي تنظي ــة ف بالتشــريعات المتالحق
شــبهة االعتــداء علــى الحقــوق أو الحريــات، مهمــا علــت المبــادئ التــي تحميهــا، ال تســلم 

ــا2. ــة ذاته ــل الدول ــراد أو مــن قب ــل األف ــا، ســواء مــن قب ــداء عليه مــن االعت
ومــن هــذا المنطلــق تظهــر الحاجــة الماســة للنهــوض بحمايــة هــذه الحقــوق وتلــك 
الحريــات. ويتحقــق ذلــك، إمــا بــرد االعتــداء الواقــع عليهــا أو وقفــه، أو اســتعادة الحقــوق 
المســلوية أو الحريــات، بهــم مــن جــراء هــذه االعتــداءات. وهــو مــا حرصــت عليــه كافــة 
المواثيــق واألعــراف الدوليــة والدســاتير والقوانيــن الوضعيــة، ومــن قبــل، كان للشــريعة 

اإلســالمية الغــراء النصيــب األوفــر فيهــا.
ــه  ــه الفق ــث تناول ــذا البح ــلم أن موضــوع ه ــن الس ــة: م ــيم الدراس ــث وتقس ــج البح منه
ــواده،  ــه وم ــل مادت ــي تأًي ــة ف ــي شــرف المحاول ــة، وكان ل ــواب متفرق ــي أب اإلســالمي ف
واختيــار األوفــق مــن اآلراء وترجيحــه، وفقــاً لظــروف العصــر والمصلحــة اتــي 
تقتضيهــا. وفــي ذات الوقــت نبحــث مــى توافــق أو تناقــض موقــف المشــرع اإماراتــي مــع 
مــا قــرره الفقــه اإلســالمي مــن أحــكام بصــدده، فنعــرض للــرأي فــي الفقــه اإلســالمي، ثــم 
نقــارن موقــف المشــرع اإلماراتــي منهــا، ســيما وأن للدســتور فــي دولــة اإلمــارات ينــص 
فــي مادتــه الســابعة علــى أن الشــريعة اإلســالمية المصــدر الرئيــس للتشــريع فيهــا. ولــم 

1  أ. د محيــي شــوقي أحمــد: الجوانــب الدســتوية لحقــوق اإلنســان – رســالة الدكتــوراه، القاهــرة 1986- 
أ. د عبــد الغنــي بيســوني عبــد اللــه : المســاواة أمــام القضــاء وكفالــة حــق التقاضــي، طبعــة 2001 .

2  د. محمد عصفور: النظام الدستوري المصري. منشأة المعارف 1980 ص 417.
 RIPERT: Le regmie democratiaque et le droit civil modern. 2e ed.paris

.,1948.p.83

نغفــل بطبيعــة الحــال موقــف التشــريعات المقارنــة فــي هــذا الصــد وتوصيــات المؤتمــرات 
واللجــان المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

فصل أول: ويتضمن مبدأ المساواة بين الخصوم وكفالة حق التقاضي.
فصل ثان: ويتضمن كفالة حق التقاضي وفكرة القضاء العادي أو الطبيعي.

فصل ثالث: ويتضمن كفالة حق التقاضي واحترام حقوق الدفاع.
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الفصل األول
مبدأ المساواة بين الخصوم وكفالة حق التقاضي

في الشريعة اإلسالمية والقانون اإلماراتي
لقــد قدمــت الشــريعة اإلســالمية نموذجــاً فريــداً لمبــدأ المســاواة وكفالــة حــق التقاضــي1، 

ولــم تــوان المشــرع اإلماراتــي بــدوره عــن األخــذ بهــذا المبــدأ، علــى النحــو اآلتــي:
مبدأ المساواة بين الخصوم وكفالة حق التقاضي في الشريعة اإلسالمية الغراء2:

يقــول هللا تعالــى فــي محكمــة التنزيــل : } يــا أيهــا الذيــن آمــوا كونــوا مقواميــن بالقســط 
شــهداء هلل ولــو علــى أنفســهم أو الوالديــن و األقربيــن إن يكــن غنيــاً و فقيــراً فــاهلل أولــى 
ــون  ــا تعمل ــإن هللا كان بم ــووا أو تعرضــوا ف ــوا وإن تل ــال تتبعــوا الهــوى أن تعدل ــا ف بهم
خبيــراً{3 . وقــد روى الطبــري عــن بــن عبــاس فــي تفســريه لقولــه تعالــى: } وإن تلــووا 
أو تعرضــوا{ أنــه قــال : همــا الرجــالن يجلســان بيــن يــدي القاضــي فيكــون لـَـيُّ القاضــي 

وإعراضــه ألحدهمــا علــى اآلخــر4.
وروى أبــو داوود وغيــره مــن ديــث عبــد هللا بــن الزبيــر قــال: )) قضــى رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم أن الخصميــن يقعــدان بيــن يــدي الحاكــم((5 .
ــل حــد أو  ــي تعطي ــي ســبيله، ف ــاد ف ــه أو ســبق إســالمه أو الجه وال يشــفع ألحــد، منزلت
إقامــة الحجــة عليــه والحكــم لخصمــه. فهــذا رســول هللا صلــة هللا عليــه وســلم عندمــا جــاءه 
أســامة بــن زيــد، حــب رســول هللا، ليســفع عنــده بشــأن المــرأة المخزوميــة، حتــى ال يقــام 
عليهــا حــد الســرقة. فقــال صلــى هللا عليــه وســلم لزيــد أتشــفع فــي حــد مــن حــدود هللا؟ 
إنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم، كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق الضعيــف 
ــت محمــد ســرقت لقطــع محمــد يدهــا6.  ــو أن فاطمــة بن ــم هللا ل ــه الحــد. فوأي أقامــوا علي

ــة الحــق ف التقاضــي. مركــز البحــوث االجتماعيــة والجنائيــة،  1  علــي الصــادق : المســاواة فــي كفال
ــرة . ص 10 . القاه

ــع شــريف:  ــد بدي ــرأ. محم ــي اإلســالم، مــن سلســلة إق ــي: المســاواة ف ــد الواحــد واف ــي عب 2  انظــر عل
المســاواة فــي اإلســالم، مــن سللســة كتــاك. عبــد الغنــي بيســوني عبــد اللــه : مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء 

ــا بعدهــا . ــة حــق التقاضــي 2001 ص 69، وم وكفال
3  اآلية رقم 135 من سورة النساء.

4  جامع البيان للطبري جزء 5 ص 323 .
ــه الحاكــم هــذا حديــث  ــال عن 5  ســنن أي داود جــزء 2 ص 270. والمســتدرك جــزء 4 ص 94، وق
صحيــح. وأقــره الذهبــي وصحححــه فــي تلخيــص المســتدرك. انظــر عبــد الرحمــن إبراهيــم الحميضــي: 
القضــاء ونظامــه فــي الكتــاب والســنة. معهــد البحــوث العلميــة وأحيــاء التــراث اإلســالمي جامعــة أم القــرى. 

طبعــة 1989 ص 256.
6  وفــي روايــة» والــذي نفســي بيــده لــو فاطمــة فعلــت ذلــك لقطعــت يدهــا((. البخــاري بحاشــية الســندي 
جــزء 4 ص 173، صحيحــح مســلم بشــرح النــووي جــزء 11 ص 187. وانظــر أنــور حجــازي . لحــات 

وورد عــن أم المؤمنيــن ســلمة رضــي هللا عنهــا، أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال : 
)) مــن ابتلــى بالقضــاء بيــن المســلمين فيعــدل بينهــم فــي لفظــه وإشــارته علــى اآلخــر ((1.

وورد فــي كتــاب القضــاء، الــذي أرســله عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه إلــى أبــي 
موســى األشــعي قاضــي الكوفــة آنــذاك قولــه)) آِس بيــن النــاس فــي مجلســك وفــي وجهــك 
وقضائــك، حتــى ال يطمــع شــريف فــي حيفــك وال ييــأس ضعيــف مــن عدلــك(( . وقــال 
ــال  ــم فــي شــرح كتــاب عمــر: وفــي تخصيــص أحــد الخصميــن بمجلــس أو إقب ابــن القي
ــه.  ــه وجنان ــه فيقــوى قلب أو إكــراه مفســدتان: أحدهمــا: طمعــه فــي أن تكــون الحكومــة ل

والثانيــة: أن اآلخــر ييــأس مــن عدلــه ويعــف قلبــه وتنكســر حجتــه2 .
ــن  ــد ب ــى زي ــا إل ــي هللا عنهم ــب رض ــن كع ــّى ب ــاب وأب ــن الخط ــر ب ــم عم ــا احتك ولم
ثابــت فــي ديــن أو نحــوه، وأنكــر عمــر، فوجــه إليــه زيــد اليميــن فحلفهــا. حينهــا أقســم 
عمــر وقــال: » ال يــدرك زيــد بــن ثابــت القضــاء حتــى يكــون عمــر ورجلمــن عــر ض 

ــواء« 3. ــم س ــلمين عنده المس
ــه،  ــن الخطــاب رضــي هللا عن ــر ب ــن عم ــر المؤمين ــى أمي ــا جــاء رجــل مصــري إل ولم
يشــكو والــي مصــر عمــرو بــن العــاص، بدعــوى أن الوالــي أجــرى ســباقاً للخيــل، فأقبلــت 
خيــل المصــري، فحســبها محمــد بــن عمــرو بــن العــاص فرســه، فصــاح يقــول فرســي 
ورب الكعبــة.  فلمــا اقتربــت ، بــدت أنهــا فــرس المصــري، فغضــب محمــد بــن عمــرو 
ن العــاص، ووثــب علــى المصــري يضربــه بســوطه قائــالً »خذهــا وأنــا بــن األكرميــن«. 
فقــام عمــر بــن الخطــاب باســتقدام عمــرو بــن العــاص وابنــه إلــى مجلــس قضائــه، وأعطى 
المصــري الــدرة وأمــره بضــرب محمــد بــن عمــرو، ويقــول لــه اضــرب بــن األكرميــن. 
ودعــاه لضــرب والــده عمــر، موجهــاً للمصــري القــول » وهللا مــا ضربــك ابنــه إال بفضــل 
ســلطان أبيــه« . وهنــا اعتــذر المصــري عــن ضــرب عــرو وقــال: » يــا أميــر المؤمنيــن 

قضائيــة ، مجلــة القضــاة. العــدد 5 الســنة 2 يوليــو 1969 ص 152 .
1  نيل األوطار جزء 8 ص 285. السنن الكبرى جزء 10 ص 135 .

ــك أمكــن للحاكــم فــي العــدل  ــن قدامــة » وألن ذل ــال ب ــن جــزء 1 ص 92 ،96. وق 2  إعــالم الموقعي
ــى جــزء 11 ص 444. ــا. المغن ــي خصومتهم ــال عليهمــا والنظــر ف بينهمــا واإلقب

الســنن الكبــرى للبيهقــي جــزء 10 ص 109. نيــل األوطــار للشــوكاني جــزء 8 ص 385. وبــن خلــدون 
ــي  ــاد ف ــود العق ــاس محم ــول عب ــلطانية ص 68. ويق ــكام الس ــاوردي: األح ــة ص 225. والم ــي المقدم ف
تعليقــه علــى هــذه الرســالة« إن وصايــا عمــر بــن الخطــاب فــي القضــاء أحكــم وأصلــح لجميــع اأزمنــة مــن 
جميــع وصايــاه، فــال تعقيــب بعدهــا لمعقــب فــي زمانــه، أو فــي مــان يليــه، مهمــا تختلــف األقــوام واألوقــات 

« كتابــه: » عبقريــة عمــر« ص 116 .
ــن  ــى الب ــاوردي ص 252. المغن ــي للم ــزء 0 ص 136. أدب القاض ــي ج ــرى للبيهق ــنن الكب 3 12 الس

ــزء 10 ص 543. ــزم ج ــن ح ــى الب ــزء 11 ص 442 . المحل ــة ج قدام
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

إنمــا ضربــت مــن ضربنــي«. وحينهــا يرســى أميــر المؤمنيــن واحــدأً مــن أهــم المبــادئ 
الخالــدة، والتــي أضحــت جســتوراً متبعــاً بقولــه: » أيــا عمــرو، متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً؟!«1
ــريح،  ــى القاضــي ش ــواه إل ــه، دع ــرم هللا وجه ــب ك ــن أي طال ــي ب ــا عــرض عل وعندم
ــي ســأله،  ــا دعــا شــريح النصران ــد ســرق درعــه، وعندم ــاً كان ق ــا نصراني ــب فيه يطال
بمــا تقــول فيمــا يقــول أميــر المؤميــن؟ فقــال النصرانــي مــا الــدرع إال درعــي ومــا أميــر 
المؤمنيــن إال كاذب. وهنــا يلتفــت القاضــي إلــى أميــر المؤمنيــن ويطلــب منــه البينــة، وا 
كان ألميــر المؤمنيــن بينــة. فقضــى شــريح بالــدرع للنصرانــي. وهنــا تعجــب النصرانــي!! 
كيــف يقــض القاضــي بالــدرع لــه وال ينصــف أميــر المؤمنيــن !! أميــر المؤمنيــن يديننــي 
ــدرع،  ــن ال ــر المؤمني ــه أمي ــا وهب ــه. فنطــق بالشــهادة، وعنده ــه فيقضــى علي ــى قاضي إل

وكان مــن أصــدق الجنــد فــي قتــال الخــوارج2.
ــوى  ــي س ــى القاض ــان عل ــل الخصم ــه : » إذا دخ ــالمية أن ــريعة اإلس ــاء الش ــال فقه وق
ــا، وإن أعــرض كان إعراضــه  ــه عليهم ــل كان إقبال ــي لحظــه ولفظــه. وإن أقب ــا ف بينهم
عنهمــا، وال يجــوز أن يقبــل علــى أحدهمــا ويعــرض عــن اآلخــر. وإن تكلــم فكالمــه همــا، 
وإن أمســك كان إمســاكه عنهمــا. ويســوى فــي المجلــس بيــن الشــريف والمشــروف، وبــن 

الحاكــم والمحكمــوم، كمــا يســوى بينهمــا فــي الدخــول « 3.
وقــد نقــل عــن اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا، فــي األمــر التــي يكــون فيهــا مواضــع التســوية 
ــي خمســة أشــياء:  ــن ف ــن الخصمي ــه:» ينبغــي للقاضــي أن يســوي بي ــن الخصــوم قول بي
فــي الدخــول عليــه، والجلــوس بيــن يديــه، واإلقبــال عليهمــا، واالســتماع منهمــا، والحكــم 

عليهمــا« 4 .
ــي أال  ــى القاض ــب عل ــه يج ــكام« : » أن ــة األح ــرح مجل ــكام ش ــي » درر الح ــاء ف وج
يعمــل أعمــاالً تســبب لــه التخمــة وســوء الظــن، كقبولــه دخــول أحــد لطرفيــن إلــى بيتــه، 
ــا  ــي أي محــل آخــر واإلشــارة ألحدهم ــس الحكــم، أو ف ــي مجل ــا ف ــالء مــع أحهم واالخت
ــم مــع أحدهمــا كالمــاً خفيــف  أو تكلمــه مــع أحدهمــا  ــرأس أو التكل ــن أو ال ــد أو اعي بالي

1  مقالــة للشــيخ محمــد أبــو زهــرة: التشــريع اإلســالمي، خواصــه ومراحلــه. مجلــة المســلمون . عــدد 
21 مجلــد 25 ص 38: موســى شــحادة: مبــدأ المســاواة أمــام المرافــق العامــة. 

مجلة الفكر الشريطي. الشارقة عدد 2 المجلد9 سنة 2000 ص 237 .
2  عباس محمود العقاد: عبقرية اإلمام عل، ص 46. أحمد صاوي : الوسيط ، ص 46 رقم 17 .

3  األحــكام الســلطانية للمــاوردي ص 29. موســى شــحادة: مبــدأ المســاواة أمــام المرافــق العامــة. ص 
. 237

4  التفير الكبير للرازي جزء 10 ص 141. أدب القضاء البن أبي الدم ص 83 .

بلســان ال يفهمــه اآلخــر، أو بالقيــام ألحدهمــا، أو بالضحــك فــي وجــه أحدهمــا، أو بإرشــاد 
أحدهمــا أثنــاء المحاكمــة. ألنــه ليوجــد فــي كل حــال مــن األحــوال ميــل ألحــد الطرفيــن 
ــبب  ــه يس ــك، ألن ــن ذل ــراز م ــى القاضــي االحت ــب عل ــى الطــرف اآلخرفيج ــور عل وج
انكســار قلــب الخصــم اآلخــر. ألن المدعــى إذا رأي ميــل القاضــي إلــى خصمــه يحملــه 
ــباب رد  ــد أس ــبب أح ــذا الس ــه1. وه ــاع حق ــك ضي ــواه ويوجــب ذل ــرك دع ــى ت ــك عل ذل

ــون المعاصــر2. القاضــي عــن نظــر الدعــوى فــي القان
وروى أن المهــدي هــو أميــر المؤميــن ، تقــدم مــع خصــوم لــه بالبصــرة إلــى قاضيهــا عبــد 
هللا بــن الحســن العنبــري، فلمــا رآه القاضــي مقبــالً ، أطــرق إلــى األرض حتــى جلــس مــع 
ــام القاضــي فوقــف بيــن يديــه  خصمــه مجلــس المتحاكميــن، فلمــا انقضــت المحاكمــة، ق
، فقــال المهــدي، وهللا لــو قمــت حيــن دخلــت إليــك لعزلتــك ، ولــو لــم تقــم حيــن انقضــى 
ــد  ــود بع ــه بالقع ــه، ويعزل ــم لمايلت ــل الحك ــام قب ــه بالقي ــا كان يعزل ــك . وإنم ــم لعزلت الحك

الحكــم لتــرك حقــه فيكــون العــزل األول مســتحقاً و العــزل الثانــي أدبــا3ً.
و أخيــراً يمكــن القــول بأنــه ، إذا كان األصــل فــي األشــياء اإلباحــة ، فــإن األصــل فــي 
اإلنســان البــراءة ، فالبينــة علــى مــن ادعــى و اليميــن علــى مــن أنكــر و المســلمون عــدول 
بعضهــم علــى بعــض ، إال مجربــاً عليــه شــهادة زور أو مجلــوداً فــي حــد أو ظنينــاً فــي 
والء أو قرابــة ، ألن هللا تعالــى تولــى مــن العبــاد الســرائر ويســتر عليهــم الحــدود بالبيــات 

و األيمــان4.
4- مقتضيــات مبــدأ المســاوات فــي التقاضــي فــي الفقــه اإلســالمي: مــن مقتضيــات مبــدأ 
المســاواة فــي الفقــه اإلســالمي ، أال يلقــن القاضــي أحــد الخصــوم الحجــة أو ينبهــه إليهــا. 

فقــد روى عــن القاضــي شــريح قولــه : ))مالقنــت خصــكاً قــط حجــة((5.
وال يحتــج علــى ذلــك ، بــأن النبــي )ص( ، لقــن الســارق بقولــه ))مــا أخالــك ســرقت(( . 
ألن هــذه المســألة فيهــا حــد , ويجــب درء الحــدود مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيالً . وليســت 
مســألة متعلقــة بحــق مــن حقــوق العبــاد . فليــس فــي تلقينــه حيــف علــى أحــد الخصــوم وال 

1  درر الحكام شرح مجلة األحكام جزء 2 ص 539 .
2  مادة 148 من قانون المرافعات.

3  أدب القضــاء البــن أبــي الــدم ص85 . و أحــكام أخــرى فــي أخبــار القضــاة ، جــزء 3 ص 161. و 
المحاســن و المســاوئ ص 499. محمــد عبــد الرحمــن البكــر: الســلطة القضائيــة و شــخصية القاضــي فــي 

النظــام اإلســالمي ، ص 305 ومابعدهــا.
4  رسالة للقضاء لعمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري . سابقة اإلشارة إليها.

5  أخبار القضاة جزء 2 ص 220.
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

تــرك المعــدل فــي أحــد الجانبيــن1.
ــدأ المســاواة )المســاواة فــي العمــل الظاهــر ( فــي الشــريعة  5- عــدم االنتقــاص مــن مب

اإلســالمية:
المســاواة ال تعنــي مجافــاة القاضــي ألصــول المحاكمــة أو عــبء اإلثبــات. فالمدعــي ال 
ــل  ــا تمث ــم أنه ــن ادعــى((. برغ ــى م ــة عل ــدة ))البين ــاً للقاع ــة تطبيق ــه إال بالبين ــل قول يقب
ــاواة  ــن . ألن المس ــف اليمي ــه حل ــي علي ــول المدع ــل ق ــك يقب ــع ذل ــل ، وم ــبء األثق الع
المقصــودة ليســت المســاواة المطلقــة ، وإنمــا المســاواة التــي يتعــول عليهــا هــي المســاواة 

ــي العمــل الظاهــر2. الظاهــرة أي ف
وال يتناقــض مــع مبــدأ المســاواة ، حــق القاضــي فــي تأديــب مــن أســاء إلــى خصمــه أو 
ــس القضــاء 3. وال  ــة مجل ــاكاً لحرم ــد انته ــا يع ــه م ــا صــدر عن ــى القاضــي إذا كان م إل
ــه أو يضــع  ــدى الخصــم، لينظــر خصم ــدأ المســاواة ، مجــرد الشــفاعة ل ــع مب ــى م يتناف
عنــه، فقــد شــفع النبــي )ص( إلــى كعــب بــن مالــك أن يحــط علــى خصمــه بعــض دينــه4.
 وال يتنافــى مــع مبــدأ المســاواة تنظيــم إجــراءات الخصومــة. فــإذا حضــر الخصــوم وجــب 
أن يقــدم األول فالــذي يليــه, و إذا حضــروا دفعــة واحدة،جعــل القرعــة بينهــم لمــن يتقــدم 

أوالً للفصــل فــي خصومتــه5.
و أخيــراً ال يتنافــى مــع مبــدأ المســاوة مجــرد الميــل القلبــي تجــاه أحدالخصــوم فقــد جــاء 
ــن ، و  ــد الخصمي ــى أح ــي إل ــب القاض ــل قل ــو كان مي ــة« : »ول ــاوى الهندي ــي » الفت ف

ــه«6. ــه في ــار ل ــه ال اختي ــه ، ألن ــه ال يؤاخــذ ب أوجــب أن يظهــر حجت
وهكــذا، فقــد جعــل اإلســالم النــاس أمــام القضــاء سواســية ، ألنهــم أحســوا باألخــوة ولــم 
يتركهــم رســول هللا )ص( إال بعــد أن وضــع فــي قلوبهــم هــذا اإلحســاس.ولم تقــم دولتهــم 
ــاً  ــك اعوجاج ــا في ــو وجدن ــر:»و هللا ل ــوق المنب ــة ف ــم الخليف ــادى أحده ــن كان ين إال حي

ــاك بســيوفنا«7. لقومن
6- السماواة في مجلس القضاء بين الملسلم وغير المسلم:

1  المغني و الشرح الكبير الجزء 11 ص445 عبد الرحمن البكر: السلطة القضائية ص308.
2  قواعد األحكام جزء 1 ص73.

3  محمود بن محمد بن عرنوس : تاريخ القضاء في اإلسالم ص14.
4  الغني و الشرح الكبير جزء 11 ص399

ــم الخصــم  5  روضــة الطالبيــن جــزء 11 ص163 القواعــد الفقهيــة ص363 و إن كان يســتحب تقدي
المســافر علــى المقيــم البهجــة شــرح التحفــة جــزء 1 ص33 الغنــى و الشــرح الكبيــر جــزء 11 ص447 

الفتــاوى الهنديــة جــزء 3 ص321.
6  الفتاوى الهندية جزء 3 ص322.

7  الشيخ عبد الرزاق : اإلسالم و أصول الحكم . طبعة 1925 ص 27.

يقــول هللا تعالــى: }يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر و أنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبلئــل 
لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكم{1فالمســاواة بيــن الخلــق ســنة مــن ســنن الكــون. ولكــن 
هــل للمســلم فضــل أمــام القاضــي علــى غيــره، فــال يتســاوى معــه فــي الجلــوس بيــن يــدي 

القاضي؟
ذهــب رأى مــن الشــافعية و الحنابلــة إلــى ذلك2.لمــا روى عــن علــي بــن أبــي طالــب كــرم 
ــي بســرقة  ــا ذم ــم فيه ــة، اته ــي خصوم ــام القاضــي شــريح ف ــه حضــر أم ــه، أن هللا وجه
درعــه فجلــس علــيُّ بجــوار القاضــي وقــال »لــو كان خصمــي مســلماً جلســت معــه بيــن 
ــال  ــس«3. وق ــي المجال ــاوهم ف ــول:»ال تس ــول هللا )ص( يق ــمعت رس ــي س ــك، ولكن يدي
ــي المنهــاج:» و األصــح  ــس « وجــاء ف ــي المجل ــع المســلم ف ــح أن يرف النووي:»الصحي

رفــع الســلم علــى الذمــي«4.و إليــه ذهــب بعــض المالكيــة و األحنــاف5.
و الــرأي الراجــح هــو ماذهــب إليــه المالكيــة 6 و األحنــاف7 وبعــض الحنابلــة8 وبعــض 
الشــافعية9 مــن وجــوب التســوية بيــن المســلم و عيــر المســلم. فــإن أبــي المســلم المســاواة، 
فــال يحكــم لــه، وال ينظــر فــي أمــره حتــى يتســاويا فــي المجلــس. فــإن فعــل ، وإن قــال لــه 
القاضــي، إمــا أن تســاويه فــي المجلــس و إال نظــرت لــه وســمعت منــه ولــم ألتفــت إليــك 

ولــم أســمع منــك، فــان فعــل نظــر لــه10.
وهــذا الــرأي هــو مــا يتفــق مــع روح الشــريعة الســمحة ، فضــالً عــن أن المســاواة تعنــي 

التســليم لحكــم هللا تعالــى، و رفــع منــار العــدل و إعــزاز الشــريعة11.
و أمــا مــا ورد عــن علــي كــرم هللا وجهــه، فقــد رواه البيهقــي مــن وجــه آخــر وبتمامــه 

وليــس فيهــا»وال تســاووهم فــي المجالــس« و أنكــره بعــض علمــاء الحديــث.

1  آية ريقم 13 من سورة الحجرات.
2  أدب القضاء البن أبي آدم ص88. المغني البن قدامة جزء 11 ص 444

3  ســبل الســالم جــزء 4 ص 125 . البيهقــي فــي الســنن الكبــرى جــزء 10 ص 136. تبصــرة الحــكام 
جــزء 1 ص 41. أدب القاضــي للمــاوردي جــزء 2 ص 251.

4  المنهاج ومغنى المحتاج جزء 4 ص400.
5  تبصرة الحكام جزء 1 ص 41 ، معين الحكام ص 21 .

6  منح الجليل ومختصر خليل جزء 4 ص 166.
7  المبسوط للسرخسي جزء 16 ص61 . الفتاوى الهندية الجزء 3 ص 322. معين الحكام ص21

8  اإلنصاف جزء 11 ص 205 , 306.
9  أدب القضــاء البــن أبــي الــدم ص88. أدب القاضــي للمــاوردي جــزء 3 ص 250.روضــة الطالبيــن 

جــزء 11 ص161
10  تبصرة الحكام جزء 1 ص41

11  نيــل األوطــار جــزء 8 ص310. عبــد الرحمــن الحميضــي: القضــاء ونظامــه فــي الكتــاب و الســنة . 
رســالة جامعــة أم القــرى ســنة 1989 وقــد طبعــت ســنة 1409ـه 1989م.
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قــال الشــوكاني : »أخرجــه أبــو أحمــد فــي الكنــى ف ترجمــة أبــي ســمية عــن األعمــش 
عــن ابراهيــم التيمــي فذكــره مطــوالً وقــال منكــر. وأورده بــن الجــوزي فــي العلــل وقــال: 
ال يصــح. وقــال ابــن الصــالح فــي كالمــه عــى الوســيط: » لــم أجــد لــه إســاد يثبــت«1. 
وقــد روى أن عليــاً كــرم الــه وجهــه، قــدم إلــى أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب فــي 
مجلــس القضــاء، فــي خصومــة مــع يهــودي، فقــال عمــر: » قــم يــا أبــا الحســن واجلــس 
أمــام خصمــك« ففعــل علــي وقــد بــدا علــى وجهــه الضيــق والضجــر، فلمــا انتهــى عمــر 
مــن قضائــه، فقــال لعلــي: أكهــرت أن نســوى بينــك وبيــن خصمــك فــي مجلــس القضــاء؟ 
فقــال علــي : ال ، ولكــن كرهــت منــك أنــك عظمتنــي فــي الخــاب فناديتنــي بكنيتــي ) أبــا 

الحســن( ولــم تصنــع مــع خصمــي مــا صنعــت معــي«.
ــن  ــي، ولك ــدي القاض ــن ي ــوس بي ــي الجل ــط ف ــت فق ــاواة ليس ــى أن المس ــل عل ــذا دلي فه
ــر  ــلة أمي ــن راس ــه م ــا نفهم ــذا م ــاب. وه ــاظ واأللق ــي األلف ــة فق ــواة المعنوي أيضــاً المس
المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح قولــه: » أمــا بعــد، فــإن كتبــت 
ــك وتأخــذ بالفضــل حظــك. إذا  ــك دين ــزم خمــس خصــال يســلم ل ــي القضــاء . إل ــك ف إلي
حضــر الخصمــان فعليــك بالبينــات العــدول واإليمــان القاطعــة، ثــم ادن الضعيــف حتــى 
ينبســط لســانه ويجتــرئ قلبــه، وتعاهــد الغرب=يــب، فإنــه إذا طــال حبســه تــرك حاجتــه 
وانصــرف إلــى أهلــه، وإنمــا ضيــع حــق مــن لــم يرفــق بــه. وآس بيــن النــاس فــي لحظــك 

وطرفــك، واحــص علــى الصلــح مــا لــم يتبيــن لــك القضــاء«2.
ويرجــع هــذا الــرأي كذلــك مــا جــاء عــن أبــي يوســف قولــه: » اللهــم إنــك تعلــم أنــي لــم 
أمــل إلــى أحــد الخصــوم حتــى بالقلــب، إال فــي خصومــة نصرانــي مــع الرشــيد لــم أســّو 

بينهمــا، وقضيــت علــى الرشــيد« ثــم بكــى3.
7- مبدأ المساواة وكفالة حق التقاضي في القانون اإلماراتي:

قنــن المشــرع اإلماراتــي هــذه المبــادئ الســامية فــي صلــب الدســتور فنــص فــي المــادة 
األولــى علــى أن »العــدل أســاس الملــك« ونــص فــي المــادة 25 علــى أن »جميــع 
األفــراد لــدى القانــون ســواء وال تمييــز بيــن مواطنــي االتحــاد بســبب األصــل أو الموطــن 

1  نيــل األوطــار للشــوكاني طبعــة 1380 هـــ 1961م . مطبعــة الحلبــي بمصــر جــزء 8 ص 285. 
ــذب جــزء 4 ص 193 .  ــول، المه ــذب: إســناده مجه ــث المه ــى أحادي ــكالم عل ــي ال ــن عســكر ف ــال اب وق

ــاوردي جــزء 2 ص 251 . وأيضــاً أدب القاضــي للم
ــام  ــماواة أم ــي: الس ــارق ميلج ــادق، د.ط ــي ص ــام  ، عل ــرى صي ــاوي س ــدر المني ــارون: ب 2  المستش

القضــاء ص 13.
الرحمــن  6 ص206.عبــد  الرائــق جــزء  البحــر   .  61 16 ص  السرخســي جــزء  المبســوط    3

ص310. الضائيــة  البكر::الســلطة 

أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز االجتماعي«.ونــص فــي هــذه المــادة 36 علــى أن:» 
الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع المواطنيــن « ومــن مجمــوع هــذه النصــوص يتضــح 
أن المشــرع إنمــا أراد بذلــك تكريــس كفالــة الحــق فــي التقاضــي، وتقريــر مبــدأ المســاواة 
ــادئ الراســخة  ــى المب ــه اإلســالمي،وعودة إل ــه الفق ــراً بمــا ذهــب إلي ــي التقاضــي ، تأث ف

التــي قررتهــا هــذه الشــريعة الغــراء.
الفصل الثاني

كفالة حق التقاضي والجوء إلى القضاء الطبيعي
في الشريعة السالمية والقانون اإلماراتي

8- القضــاء العــام أو القضــاء الطبيعــي فــي الشــريعة اإلســالمية )التحكيــم ليــس صــورة 
مــن صــور المحاكــم الخاصــة أو االســتثنائية(:

لــم تكــن الشــريعة اإلســالمية فــي صــدر اإلســالم، أي فــي عصــر رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم، تعــرف فكــرة الفصــل بيــن الســلطات بمفهومهــا المعاصــر. ال ســيما الفصــل 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــد كان الرس ــة. فق ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي ــن الس بي
هــو رئيــس الدولــة الوليــدة وهــو القاضــي األوحــد فــي المدينــة المنــورة1، تصديقــاً لقولــه 
ــي  ــم ال يجــدوا ف ــم ث ــا شــجر بينه ــوك فيم ــى يحكم ــون حت ــك ال يؤمن ــال ورب ــى: } ف تعال

أنفســهم حرجــاً ممــا قضيــت ويســلموا تســليما{2.
وذهــب بعــض الفقهــاء المســلمين، إلــى أن محاكمــة يهــود بنــي قريظــة علــى يــد ســعد بــن 
معــاذ، كان تحكيمــاً لســعد بــن معــاذ مــن جانبهــم، الســتناده إألى رضاهــم بالصلــح علــى 
أساســه. وفــوق ذلــك فــإن حكــم ســعد بــن معــاذ فــي ذلــك التحكيــم جــاء متفقــاً مــع أحــكام 
ــم  ــف ســعد حك ــو خال ــرأي المجــرد، إذ ل ــوالً بال ــس ق ــن، ولي الشــريعة بالنســبة للمحاربي

شــريعة هللا فيهــم لمــا أقــره عليــه رســول هللا صلــة هللا عليــه وســلم 3.
وال يعد هذا التحكيم من قبيل المحاكم االستثنائية4.

وقــد يرســل رســول الــل صلــى هللا ليــه وســلم أحــد أصحابــه، للقضــاء فــي األمــار 
المختلفــة، كمــا أرســل عليــاً بــن أبــي طالــب ومعــاذ بــن جبــل للقضــاء بيــن أهــل اليمــن.

1  محمود هاشم: النظام القضائي اإلسالمي طبعة 1984 ص 30 .
2  آية رقم 65 من سورة النساء.

3  اإلمــام الشــافعي: األم طبعــة دار الشــعب بالقاهــرة: الجــزء 6 ص 203- 206 والجــزء 7 ص 
.  254  -250

4  حســن صــالح الديــن اللبيــدي: بدعــة المحــام االســتثنائية فــي البلــدان اإلســالمية، بحــث مقــدم للمؤتمــر 
الخامــس عشــر التحــاد المحاميــن العــرب الــذي عقــد فــي تونــس فــي فتــرة مــن 2-5 نوفمبــر 1984 ص 
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

ــزالً، أو ســنة  ــاً من ــي الوحــي اإللهــي ســواء كان قرآن ــالً ف ــد كان ممث ــا التشــريع، فق وأم
قوليــة أو فعليــة، أو إقــرارا1ً. وحتــى مــع اتســاع رقعــة الخالفــة االســالمية وتعــدد القضــاة، 
وانفصــال عمــل القضــاة عــن عمــل الــوالة، إال أنــه مــع ذلــك، لم تنفصــل الســلطة التنفيذية، 
فقــد كانــت مندمجــة فيهــا مــن الناحيــة العضويــة. فالخليفــة هــو الــذي يتولــى عزلهــم2 ومــن 
ــة، الطبعــة  ــدار الكوتي ــخ التشــريع اإلســالمي، ال ــد الوهــاب خــالف: خالصــة تاري 1  انظــر الشــيخ عب
ــة اإلســالمية  ــه السياســة الشــرعية. نظــام الدول ــا وكتاب ــا بعده ــة 1388هـــ - 1968 م ص 11 وم الثاني
ــة، مطبعــة دار األنصــار. القاهــرة 1397هـــ 1977 م ص  ــة والمالي ــي الشــؤون الدســتورية والخارجي ف
42. محمــد عبــد الرحمــن البكــر: الســلطة القضائيــة وشــخصية القاضــي فــي النظــام القضائــي اإلســالمي. 

الطبعــة األولــى 1408 هـــ . 1988 م .
2  شــهدت مســألة عــزل القضــاة مــن قبــل ولــي األمــر اختــالف فقهــاء المســلمين حولهــا. فذهــب بعضهــم 
) مــن األحنــاف والحنابلــة وبعــض الزيديــة( إلــى إعطــاء ولــي األمــر الحــق فــي عــزل القاضــي، ســواء 
بســبب أو بغيــره وســواء لريبــة فــي القاضــي أو عــدم الريبــة، واســتدلوا بذلــك بفعــل أميــر المؤمنيــن عمــر 
بــن الخطــاب أنــه كان يولــى القضــاة وهــو الــذي يتولــى عزلهــم. الغنــى البــن قدامــة أبــو محمــد عبــد اللــه 
ــزء 11 ص  ــروت 1392هـــ . 1972م ج ــي ببي ــاب العرب ــة . دار الكت ــن قدام ــد اب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
478،480 . األحــكام الســلطانية الواليــات الدينيــة للمــاوردي. أبــو الحســن علــي بــن محمــد ابــن حميــد 
البصــري البغــدادي، مطبعــة الحلبــي. الطبعــة الثالثــة ص 70، األحــكام الســلطانية ألبــي يعلــى. أبــو يعلــى 
محمــد بــن الحســين الفــراء الحنبلــي، مطبعــة الحلبــي . الطبعــة الثانيــة ص 65. الفتــارى الهنديــة جــزء 3 

ص 217. القواعــد الفقهيــة ص 114.
وأيضــاً روى عــن علــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه وجهــه أنــه ولــي أبــا األســود ثــم عزلــه، فقــال لــه أبــو 
األســود لــم عزلتنــي ومــا جنيــت !! فقــال علــي، إنــي رأيتــك يعلــو كالمــك علــى الخصميــن، كشــاف القنــاع 

جــزء 6 ص 292. األحــكام الســلطانية ألبــي يعلــى ص 65.
ــا روى عــن  ــن جــزء 11 ص 126. ولم ــاوردي. جــزء 6 ص 299. روضــة الطالبي أدب القاضــي للم
عمــر بــن الخطــاب أنــه عــزل أبــا مريــم الحنفــي مــن قضــاء البصــرة ألنــه وجــد فيــه ضعفــاً وولــى كعــب 
بــن ســور مكانــه. أخبــار القضــاة لوكيــع. وكيــع محمــد بــن خلــف بــن حيــان. مطبعــة االســتقامة، الطبعــة 
األولــى 1366هـــ جــزء 1 ص 274. الغنــى والشــرح الكبيــر جــزء 11 ص 383 . تبصــرة الحــكام جــزء 
ــة المتحــدة. جــزء  ــة اإلمــارات العربي ــة فــي قانــون دول ــادئ اإلجــراءات المدني 1 ص 77 . وللمؤلــف مب

1 ص 40 .
وقــد رجــح بعــض الفقهــاء المعاصريــن هــذا االتجــاه فــي الفقــه اإلســالمي. واعتبــر بعضهــم أن مبــدأ عــدم 

قابليــة القضــاة للعــزل مبــدأ غيــر معــروف فــي الفقــه اإلســالمي .
فتعييــن القضــاة وعزلهــم مــن األمــر التــي تدخــل فــي اختصــاص الخليفــة دون قيــد علــى ســلطانه فــي هــذا 

الصــدد. عبــد الحميــد متولــي: مبــادئ نظــام الحكــم فــي اإلســالم، الطبعــة الثالثــة، 1977 ص 234.
وذهــب فريــق آخــر مــن الفقــه) مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وبعــض الزيديــة( إلــى عــدم جــواز عــزل 
القاضــي مــن جانــب ولبــي األمــر إال لخلــل أو مصلحــة كتســكن فتنــة أو كثــرة الشــكوى ضــده، فــإن جــاوز 
ولــي األمــر ذلــك كان إثمــاً. إذيحــرم عــزل اقاضــي بــدون ســبب. أل، القاضــي ال يعــزل بمــوت أو خلــع مــن 
واله. فهــو يســتمد واليتــه مــن الواليــة العامــة الحاصلــة لولــي األمــر بتوليــة األمــة لــه. أي أنــه وكيــل عــن 
ــة القضــاة  ــى األمــر، أال يعــزل القاضــي إالبعــذر. وألن والي ــى لول ــن واله. فاألول األمــة وليــس وكالً عّم
ــه  ــه وصالحيت ــه مــع ســداد حال ــد لمصلحــة المســلمين، فــال يملــك عزل الصــادرة مــن اإلمــام للقاضــي عق
وألن فــي عزلــه إفســاد لقضايــا النــاس، والقاضــي هــو خلفيــة اللــه فــي أرضــه أو هــو خليفــة رســول اللــه 
ــا يحيــى بــن شــرف  ــن للنــووي . اإلمــام أبــي زكري ، البحــر الرائــق جــزء 6 ص 283. روضــة الطالبي
النــووي الدمشــقي الجــزء 11 المكتــب اإلســالمي 1395 هـــ 1975م . ص 125، 126. بدائــع الصنائــع 
فــي ترتيــب الشــرائع للكاســاني. عــالء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني. دار الكتــب العلميــة .ببيــرزت 

ط 1406 هـــ - 1986م . الجــزء الســابع ص 16، 17.
ويقــول المــاوردي: » أن الخليفــة إذا مــات، انعــزل وزيــره بموتــه، بعكــس القاضــي، فلــو مــات الخليفــة لــم 

ــة أو  ــى عــن تدخــل الخليف ــوا بمن ــا، أن القضــاة المســلمين كان ــه هن ــر اإلشــارة إلي الجدي
الــوالة فــي أعمالهــم. أي تحققــت ضمانــة اســتقالل القضــاء مــن الناحيــة الوظيفيــة، وإن لــم 
تكتــن مســتقلة مــن الناحيــة العضويــة. ألن القضــاة يطبقــون أحــكام الشــريعة فيمــا يعــرض 
عليهــم مــن خصومــات. فلــم يكــن يجــرأ أحــد الــوالة علــى التأثيــر علــى عمــل القاضــي، 
وإال كان شــرع الــه تعالــى عرضــة للضيــاع، وهــو مــا يــال يطيقــه الــوالة وال القضــاة. وقد 
روى بــن عمــر عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال : » مــن أعــان علــى خصومــة 

بظلــم فقــد بــاء بغضــب مــن هللا« 1
ــم يكــن يتمتــع بحصانــة  ــم يكــن احــد مــن افــراد المســلمين و ل صلــى هللا عليــه و ســلم ل
خاصــة .مــن ذلــك قولــه : ايهــا النــاس مــن كنــت جلبــت لــه ظهــرا, فهــذا ظهــري فليقتــص 
منــه . و مــن كنــت شــتمت لــه عرضــا , فهــذا عرصــي فليقتــص منــه , و مــن اخــذت لــه 
مــاال , فهــذا مالــي فليأخــذ منــه . و ال يخشــى الشــحناء فإنهــا ليســت مــن شــأني اال و إن 
احبكــم الــي مــن أخــذ حقــا ان كان لــه , او حللنــي , فلقيــت ربــي و انــا طيــب النفــس «)1(.

ــي  ــزاع أو ان يوجهــه ف ــع القاضــي مــن نظــر الن ــال يجــوز للحاكــم ان يمن ــا ف و مــن هن
القضيــة المعروضــة عليــه أو ان يصــدر تعليمــات اليــه , أو ان يعــدل حكمــا اصــدره او 
ان يوقــف تنفيــذه ألن كل ذلــك مــن قبيــل الظلــم الــذي نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه 

و ســلم .)2(
و قــد ذكــر الفقهــاء المســلمين ان الحــاك اذا تدخــل فــي خصومــة وجــب علــى القاضــي ان 
ينعــزل اقاضــي، ذلــك ألن الوزيــر وكيــل الخليفــة، أمــا القاضــي فهــو وكيــل المســلمين. األحاكــم الســلطانية 

ص 32، 76 .
وهــذا الــرأي هــو مــا يميــل إليــه فقهــاء المســلمين المعاصريــن. انظــر الشــيخ نصــر فريــد واصــل: الســلطة 
ــة  ــات الشــرعية، طبع ــة ف المرافع ــة: األصــول القضائي ــي قراع ــيخ عل ــة ص 292،293 . الش القضائي
ــالمية  ــريعة اإلس ــي الش ــال اإلداؤة ف ــى أعم ــة عل ــم: الرقاب ــم الحكي ــد المنع ــعيد عب 1925 ص 335. س

ــوراه. والنظــم المعاصــرة. رســالة دكت
جامعــة القاهــرة 1976 ص 626 محمــد عبــد الرحمــن البكــر: اللطــة القضائيــة ص 709 ، 710 . حســن 
إبراهيــم حســن وعلــي إبراهيــم حســن: النظــم اإلســالمية، 1970 ص 303. أمــام عــن اثــر قــرار ولــي 
األمــر بعــزل القاضــي. فذهــب بعضهــم إلــى نفــاذه، والبعــض اآلخــر إلــى عــدم نفــاذه. األحــكام الســلطانية 
للمــاوردي ص 76. وقــال أبــو يعلــى فــي كتابــه األحــكام الســلطانية : » ليــس للمولــى عزلــه مــادام مقيمــاً 
علــى الشــرائط، ألنــه بالواليــة يصيــر ناظــراً لمســلمين علــى ســبيل المصلحــة عــن اإلمــام وبهــذا يختلــف 
عــن الوكيــل. ألن الوكيــل ينظــر فــي أمــر موكلــه خاصــة. فواليــة القضــاء كالوكالــة أنهمــا معــا اســتنابه، إال 
أن واليــة القضــاء تخالــف الوكالــة فــي تعلــق مصلحــة جماهيــر المســلمين لهــا« . انظــر للمؤلــف : مبــادئ 

اإلجــراءات المدنيــة جــزء 1 ص 40 .
ــي  ــر حــق كان ف ــة بغي ــى خصوم ــان عل ــن أع ــظ م ــاء بلف ــزء 4 ص 23 . وج ــو داوود ج ــنن أب 1  س
ســخط مــن اللــه حتــى ينــزع. الحاكــم فــي المســتدك جــزء 4 ص 99 . نيــل األوطــار للشــوكاني جــزء 8 
ــة  ــراءت المدني ــادئ اإلج ــف: مب ــزء 4 ص 123. وانظــر للمؤل ــي ج ــبل الســالم للصنعان ص 280. وس

جــزء 1 ص 30 .
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يعتــزل القضــاء. و قــد جــاء فــي تبصــرة الحــكام » إذا تواضــع الخصمــان عنــد القاضــي 
ــو  ــر , و ه ــتغاث باألمي ــن الحــق, فاس ــه م ــا ل ــا بم ــى أحدهم ــم عل ــأراد الحك الحجــج , ف
ــى  ــه وال ينظــر ال ــه حكم ــذ ل ــه ان ينف ــك , حــق علي ــي ذل ــرك النظــر ف ــره ت ــر, فأم جائ
ــوك  ــا اســتبد المل ــي العصــر االمــوي عندم ــه رأســا «)3(. و ف ــر اال ان يعزل ــول االمي ق
بالســلطة و تدخلــو فــي شــؤون القضــاء, و احتــدم الصــراع بينهــم و بيــن القضــاة, أحجــم 
ــى انشــاء محاكمــة  ــأي حاكــم الجــرأة عل ــل ب ــم تب ــي القضــاء. و ل ــغ القفهــاء عــن تول انب
خاصــة لمــن يخالفهــم الــرأي, لتحقيــق مــآرب شــخصية , علــى غيــر مــا تقضــي بــه احــكام 

الشــريعة الغــراء)4(.1
و جــاء فــي كتــاب تاريــخ قضــاة االندلــس: » ان االمــام اذا امــر القاضــي ان يــدع الحكــم 
فــي امــر قــد شــرع فيــه عنــده , فلــه ان يــدع ذلــك اذا لــم يتبيــن لــه حــق. اذا  تبيــن لــه حــق 

أحدهمــا , فــال يــدع ذلــك إال بعــزل«)1(.
و يصــل األمــر مــداه , ان يمثــل الخليفــة فــي أي خصومــة أمــام القاضــي بنفــس مثــول 
ــي  ــب مــع النصران ــي طال ــن اب ــي ب ــز . كمــا حــدث فــي خصومــة عل خصمــه دون تميي
امــام القاضــي شــريح, فرفــض ادعــاء أميــر المؤمنيــن, و رفــض شــهادة ابنــه و خادمــه. و 
خصومــة الرشــيد مــع النصاري,امــام ابــو يوســف , و حكــم فيهــا علــى الرشــيد)2(. و فــي 
خصومــة المأمــون مــع احــد عامــة المســلمين ، أمــام القاضــي يحيــى بــن أكثــم)3(.  وروى 
أن الكامــل ، شــهد عنــد قاضــي القضــاة محمــد بــن عبــد هللا االســكندراني المعــروف بابــن 
عيــن الدولــة ، فقــال لــه القاضــي : الســلطان يأمــر وال يشــهد . فاعــاد عليــه القــول ، فلمــا 
زاد األمــر ، و فهــم الســلطان أنــه ال تقبــل شــهادته فأســاء إلــى القاضــي  فمــا كان منــه اال 

ان عــزل نفســه، حتــى ترضــاه الملــك ليعــود للقضــاء)4(.
ــى أال  ــوم عل ــنآن ق ــم ش ــى : }و ال يجرمنك ــه تعال ــا لقول ــات تصديق ــذه التطبيق ــي ه و تأت

ــوى{)5(. ــرب للتق ــو أق ــوا ه ــوا اعدل تعدل
9 – فحوى توصيات ومقررات المؤتمر العالمي لإلنسان في اإلسالم : 

ــي 19  ــس ف ــي باري ــن ف ــذي أعل ــي اإلســالم ال ــان ف ــوق اإلنس ــي لحق ــان العالم ــد البي أك

1 )1(سرى صيام: القضاء الطبيعي و المساواة امام القضاء ص89 .
)2(محمد عبد الرحمن البكر:السلطة القضائية و شخصية القاضي ص583.

)3(تبصرة الحكام جزء 1 ص53
)4(حسن صالح الدين اللبابيدي : بدعة الحاكم االستثنائية في االحكام االسالمية . 

بحــث مقــدم مــن مؤتمــر الخامــس عشــر التحــاد المحاميــن العــرب الــذي عقــد فــي تونــس فــي الفتــرة مــن 
ــر 1984 ص4. 2-5 نوفمب

ســبتمبر 1981 علــى تلــك المبــادئ . علــى ديباجيتــه » أن المجتمــع اإلســالمي يجــب أن 
يكــون مجتمعــا يقــف فيــه الحاكــم و المحكــوم علــى قــدم المســاواة أمــام القضــاء حتــى فــي 

اجــراءات القاضــي « 
ــة  ــة أمــام محكمــة ذات طبيعــة قضائي ــرد فــي محاكمــة عادل ــى حــق الف ــان عل وأكــد البي

ــة )1( . كامل
10 – الدستور االماراتي يقرر الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي وحده  : 

ــك . كان  ــدأ المســاواة وأن أســاس المل ــر مب ــة اإلنســان وتقري ــرام كرام ــن منطــق احت م
ــاتير  ــن الدس ــر م ــى كثي ــبق عل ــك فضــل الس ــه بذل ــا وكان ل ــي موفق ــروع اإلمارات المش
العربيــة و األجنبيــة . مــن تقريــره حقيقــة ، أن المحاكــم وحدهــا هــي صاحبــة اإلختصــاص 
االصيــل الدعــاوى والمنازعــات القضائيــة . فنــص فــي المــادة 103 مــن الدســتور علــى 
أن : » تتولــى الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي كل إمــارة جميــع المســائل القضائيــة التــي 

لــم يعهــد بهــا للقضــاء االتحــادي المقتضــى أحــكام هــذا الدســتور « .
وبتقريــر هــذه النصــوص ، فــإن المشــرع اإلماراتــي ، وتأثــرا بأحكام الشــريعة  االســالمية 
التــي ال تعــرف اال القضــاء العــادي او القضــاء الطبيعــي، لــم يــرض بمحاكــم اســتثنائية أو 
خاصــة ،  والتــي ال تتمتــع مــن الوجهــة الدســتورية بــأي ضمانــات ال مــن حيــث تشــكيلتها 

وال مــن حيــث اســتقالل القضــاء ، 
وال تتوافــر فيهــا عنصــر الحيــدة ، وال لقضاتهــا الخبــرة أو النزاهــة )1( . فالمحاكــم الخاصة 
ــدأ اســتقالل  ــى مب ــر عل ــي التأثي ــة ف ــد الســلطة التنفيذي ــة وجــدت كأداة بي ــم صوري محاك
القضــاء الــذي أقــره المشــرع فــي المــادة 94 مــن الدســتور اإلماراتــي بنصــه علــى أن 
ــم .  ــون وضمائره ــر القان ــم لغي ــي أداء واجبه ــم ف ــلطان عليه ــتقلون ال س » القضــاة مس
ونــص فــي المــادة األولــى مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن القضــاة مســتقلون ال 
ــة  ــن المرعي ــر أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقواني ســلطان عليهــم فــي أداء واجبهــم لغي
وضمائرهــم وال يجــوز ألي شــخص أو ســلطة المســاس يإســتقالل القضــاء أو التدخــل فــي 

شــؤون العدالــة « )2( .1

1 )1(محمــد كامــل عبيــد : اســتقالل القضــاء طبعــة نــادي قضــاة مصــر 1991 . وال تعــد مــا تســمى 
بمحاكــم الشــرطة محاكــم قضائيــة بالمعنــى القانونــي ألنهــا محاكــم تأديبيــة . وال تعــد دوائــر أمــن الدولــة 

محاكــم خاصــة ، ألنهــا تقتضــي قضــاة متخصصيــن للفصــل فيهــا .
)2(كتابها مبادئ اإلجراءات المدنية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة . 



118119

كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

الفصل الثالث
كفالة حق الدفاع و تحقيق مبدأ المواجهة 

في النظام القضاء اإلسالمي و القانون االماراتي
11-احترام حق الدفاع و ضمانات تحقيقه في الشريعة اإلسالمية:

ــة  ــائل الكفيل ــت الرس ــاع ووضع ــوق الدف ــرام حق ــدأ احت ــالمية مب ــريعة االس ــرت الش اق
لحمايتــه .فــال يجــوز الحكــم علــى خصــم دون تقديــم اوجــه دفاعــه , و إال كان باطــال وال 

ــذ )1(. ينف
و قــد تواتــرت النصــوص, و أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب احترامــه .فالشــريعة ضمنــت 
أوال كفالــة حــق الدفــاع , و يضــرب القــرآن الكريــم لذلــك المثــل األعلــى. فقــد اعطــى هللا 
تعالــى إلبليــس فرصــة الدفــاع عــن نفســه بعدمــا رفــض االنطيــاع ألمــره بالســجود آلدم 
فقــال تعالــى :}قــال يــا إبليــس مــا لــك أال تكــون مــع الســاجدين)32(قال لــم أكــن ألســجد 
لبشــر خلقتــه مــن صلصــال مــن حمــأ مســنون{)2(. و قولــه صلــى هللا عليــه و ســلم » انمــا 
ــا بشــر و انكــم تختصمــون الــي , و لعــل بعضكــم يكــون الحــن بحجتــه مــن بعــض ,  ان
فأقضــي علــى نحــو مــا أســمع, فمــن قضيــت اليــه مــن حــق اخيــه شــيئا فــال يأخــذه ،فإمنــا 

أقطــع لــه قطعــة مــن النــار«)3(.1
و جــاء فــي رســالة القضــاء الخالــدة لعمــر بــن الخطــاب الــى والــي الكوفــة أبــا موســى 

ــه أمــدا ينتهــي إليــه«)1(. ــا أو بينــة فاضــرب ل األشــعري : » فمــن ادعــى حقــا غائب
ــان  ــد عثم ــي عه ــة ف ــة بالخصوم ــرة الوكال ــك ، فك ــالمية كذل ــريعة اإلس ــت الش  و عرف
رضــي هللا عنــه ، فقــد وكل علــي بــن أبــي طالــب فــي خصومــة لــه مــع طلحــة بــن عبــد 

ــة.)2(  هللا ،عبــد هللا بــن جعفــر أمــام عثمــان ، و أقــر عثمــان هــذه الوكال
وضمنــت الشــريعة ثانيــا واجــب القاضــي فــي كفالــة حــق الدفــاع . فــإذا رأى أن الخصــم 
ال يحســن الخصومــة أمــره بتوكيــل مــن يحســن الخصومــة، و ذلــك لعلــة ، و هــي 
ــي  ــق ف ــب الح ــن صاح ــم يحس ــإذا ل ــوق، ف ــى الحق ــة عل ــه المحافظ ــاط ب أن القاضــي ين
خصومتــه ضاعــت عليــه حقوقــه.)3( و إذا رفعــت الدعــوة علــى غائــب نصــب لــه القاضــي 
مــن يدافــع عــن حقوقــه)4(. و علــى القاضــي أن ينبــه الخصــوم أنــه ســيفصل فــي النــزاع ، 

1 )1(يقــول اإلمــام الشــوكاني: »ان النهــي يــدل علــى قبــح المنهــى و القبــح يســتلزم الفســاد . و اذا قضــى 
قبــل الســماع للحجــج مــن الخصميــن كان حكمــه باطــال وال يلــزم قولــه، بــل يتوجــب عليــه نقضــه «. كتابــه 

نيــل االوطــار. مكتبــة الكليــات األزهريــة القاهــرة جــزء 10 ص310.
)2(آية رقم 32,33 من سورة الحجر.

)3(البخاري مع فتح الباري جزء16 ص379 سنن أبي داود جزء3 ص395.

فمــن كانــت لــه حجــة فليقدمهــا، بقولــه هــل بقيــت لكــم حجــج؟، و هــو مــا يســميه المالكيــة 
باالعــذار وهــو واجــب.)5(

وإذا امتنع المدعى عليه عن رد ما يدعيه المدعي , أي لم يمارس حقه في الدفاع.1
ال باإلقــرار وال باإلنــكار، كان للقاضــي حبســه حتــى يجيــب. ألنــه عندئــذ يكــون ظالمــا 
ممــا يوجــب تعذيــره)1(. و هــو أيضــا مــن بــاب اللــدد فــي الخصومــة, و قــد روى عــن عمر 
بــن الخطــاب فــي كتابــه ألبــي موســى »إذا رأي.ت مــن خصــم لــددا فعاقبــه «)2(. و يجــب 
علــى القاضــي أن يمنــع الخصــم مــن مقاطعــة خصمــه, ألنــه عندهــا ال يســتطيع إجمــاع 
ــم  ــى الحاك ــن الحــكام »و إذا نه ــاب معي ــي كت ــم وســائل دفاعــه. و جــاء ف ــه و تقدي حجت
أحــد الخصميــن عــن الــكالم ولــم يفعــل، وأتــى بالحجــج ليلخلــط علــى صاحبه،أمنعــه مــن 

الــكالم و يكثــر معارضتــه فــي كالمــه أمــر القاضــي بأدبــه)3(.
ــك  ــن ذل ــن الخصــوم . م ــة بي ــدأ المواجه ــق مب ــريعة اإلســالمية ثالثاً:تحقي ــت الش وضمن
قولــه )ص( لعلــي بــن أبــي طالــب: »فــإذا جلــس بيــد يديــك الخصمــان ، فــال تقضــي حتــى 
تســمع مــن  اآلخــر كمــا ســمعت مــن األول ، فإنــه أحــرى أن يتيبيــن لــك القضــاء «)4(. 
فــال يصــح الحكــم علــى الغائــب إال بعــد إحضــاره)5(، وال يقضــى علــى الغائــب ، إال إذا 
ــداً .كأن  ــس القضــاء عام ــى مجل ــض الحضــور إل ــي الخصومة،ورف ــدد ف ــه الل ــر من ظه
يعــذر أكثــر مــن مــرة بالحضــور أو تتــرك لــه رســالةعلى بــاب بيتــه ولــم يفعــل)5(.و إذا 

امتنــع عــن حضــور كان للقاضــي إحضــاره جبــراً وأمــر بتعذيــره)7(2

ــروت جــزء2 ص379.المــاوردي :االحــكام الســلطانية  ــي : الســنن ، طبعــة 1986 بي 1 )1(الدارقطن
ص64.ابــن فرحون:تبصــرة الحــكام ص30,31.روضــة الطالبيــن لإلمــام ابــن شــرف النــووي . المكتــب 

اإلســالمي جــزء11ص175 و مــا بعدهــا.
المدنــي  القضــاء  أمــام  الفــاع  حــق  الشــرعبي:  جزء11ص61.ســعيد  المبســوط   : )2(السرخســي 

رســالة,ص111.
)3(البحر الرائق البن نجيم جزء7 ص303 .

)4(أدب القضاء البن أبي الدم ص498 .تبصرة الحكام البن فرحون ص10.
)5(الحطاب : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .دار الفكر . بيروت طبعة.1978جزء6ص131.

)6(تبصرة الحكام البن فرحون ج1 . الفصل السادس في سيرته مع الخصوم ص48.
2 )1(وكيع:أخبار القضاة ج 1 ص270.

)2(معيــن الحــكام فــي مــا يتــردد بيــن الخصميــن مــن األحــكام لإلمــام ابــن خليــل الطرابلســي .المطبعــة 
األميريــة ســنة 1300 هـــ .ص 21

)3( ســنن ابــن ماجــه دار الحديــث. القاهــر ج2 ص744. الترميــذي ، جامــع الصحيــح جــزء 2 ص 609 
. وبلفــظ آخــر عنــد البيهقــي فــي كتــاب الســنن األخرى.طبعــة دار الفكــر جــزء 10 ص137.

)4( بدائيع الصنائع للكرساني الجزء 7 ص 308 .المبسوط للسرخسي جزء18 ص29
)5( البحــر الرائــق فــي شــرح كنــز الدقائــق البــن نجيــم ج 7 ص 18 ومابعدهــا. المغنــي البــن قدامــة جــزء 

9 .طبعــة عالــم الكتــب. ص 61 ، ومابعدهــا
)7(الماوردي: أدب القاضي الجزء2ص 320.
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
دكتور/ محمود مصطفى يونسومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

12-ضمانات الخصم الغائب في الشريعة اإلسالمية:
القاعــدة فــي القضــاء, أن المحاكمــة حضوريــة أي بحضــور ذوي الصفــة فــي الدعــوة1, 
وإذا كان فقهــاء المســلمين لــم يتعرضــوا لحالــة غيــاب المدعــي ، فذلــك لعلــة و هــي، أنــه 
بعــدم حضــوره فإنــه يعتبــر تــاركا لدعــواه، فــال يجبــر علــى الخصومــة 2 . وأمــا المدعــي 
ــن  ــع ع ــإذا امتن ــر بإحضــاره 3. ف ــه إال إذا كان حاضــرا , أم ــم علي ــه ال يحك ــه، فإن علي
الحضــور أو كان مكانــه مجهــوال، أو كان ال يســتطيع الحضــور كالمســجون ، أو كانــت 

المســافة بعيــدة بينــه و بيــن مجلــس القضاء4،فغنــه يعتبــر غائبــا.
ــرى عــدم  ــق ي ــن فري ــى مذهبي ــب إل ــى الغائ ــي الحكــم عل ــف الفقهــاء المســلمين ف و اختل
ــى  ــرى جــواز الحكــم عل ــق ي ــة 5.وفري ــب وهــو مذهــب الحنفي ــى الغائ جــواز الحكــم عل

ــة6. ــافعية و الحنابل ــة و الش ــب الماكي ــو مذه ــب وه الغائ
وقد وضع الفقهاء المسلمين ضمانات عديدة للخصم الغائب نذكر منها 7:

ــه القاضــي 1-  ــرة نصــب ل ــة كبي ــداً بماف إذا كان الغائــب ممتنعــاً عــن الحضــور أو بعي
وكيــالً يدافــع عنــه 8.

للقاضــي أن يســتوثق مــن إدعــاء الخصــم إذا كان شــهوده، أو مــا يدعيــه من مــال ، أو 2- 
كان خصمــه فــي بلــد آخــر، أن يكتــب للقاضــي الموجــود المــال أو الشــهود أو خصــم 

1   سعيد الشرعبي:حق الدفاع أمام القضاء المدني. رسالة ص389 و ما بعدها  
2  الماوردي أدب القضاء ج2ص294

3  المبســوط للسرخســي جــزء18 ص39.تبصــرة الحــكام البــن فرحــون ج1 ص97 و مــا بعدها.بدائــع 
الصنائــع للكاســاني ج6 ص122.

ــدوى أو مســافة  ــاء بمســافة الع ــا بعــض الفقه ــا يحدده ــر هــذه المســافة فبينم ــي تقي ــاء ف ــف الفقه 4 اختل
القصركالشــافعية و الزيديــة.أدب القضــاء البــن أبــي الــدم ص278.يحددهــا حنابلــة بمــا يزيــد علــى مســافة 
القصر.المغنــي البــن قدامــى ج11ص411 فــإن المالكيــة إلــى ثالثــة أقســام، كمــا قــال القاضــي أبــو الوليــد 
بــن رشــد: األول: غائــب بمــا ال يزيــد علــى مســيرة الثالثــة أيــام ، فهــو يكتــب إليــه و يعــذر إليــه فــي كل 
حــق، فإمــا وكل . و إمــا قــدم. فــإن لــم يفعــل حكــم عليــه فــي كل شــيئ وال حجــة لــه و الثانــي: غائــب علــى 
مســيرة عشــرة أيــام، فيحكــم عليــه فيمــا عــدا أصــول الديــن و العــروض و يكــون لــه حجــة إذا جــاء بعدهــا. 
ــه الحجــة إذا  و الثالــث غائــب منقطــع الغيبــة، فيحكــم عليــه فــي كل شــيء دون اســتثناء، و لكــن تكــون ل

حضــر . انظــر تبصــرة الحــكام البــن فرحــون ج1ص98.  
5   يذهــب اإلمــام أبــو حنيفــة إلــى عــدم جــواز الحكــم علــى الغائــب مطلقاً،ولــو فــر مــن مجلــس القضــاء 
بعــد إقامــة البينــة شــهادة كانــت أم إقــراراً أمــا محمــد فذهــب إلــى أنــه إذا كانــت البيــن ةإقــراراً حكــم عليــه 
كذلك.وذهــب أبــو يوســف إلــى أنــه يجــوز الحكــم علــى مــن امتنععــن الحضــور بعــد إعــذاره ثالثــة أيــام 
ــه كذلك.روضــة  ــذ الحكــم علي ــالً وينف ــد أن ينصــب وكي ــه بع ــار يحكــم علي ــا الف ــه وكيالن.أم وينصــب عن

القضــاة وطريــق النجــاة للســمناني.طبعة مؤسســة الرســالة . بيــروت 1984 جــزء 1 ص342.
ــزء 2 ص 31. أدب  ــاوردي ج ــي للم ــزء 1 ص98.أدب القاض ــون ج ــن فرح ــكام الب ــره الح 6  تبص

ــزء 11 ص413. ــن قدامةج ــي الب ــدم ص268.المغن ــي ال ــن أب القضــاء الب
7  سعيد الشرعبي حق الدفاع أمام القضاء المدني.رسالة ص397 ومابعدها.

8  تبصرة الحكام الن فرحون جزء 10 ص 98. البحر الرافق الن نجيم ص 17.

بمحلــه.وال يحكــم فــي قضيــة إال بعــد وصــول كتــاب القاضــي إليه،وهــو مــا يعــرف 
فــي فقــه اإلســالمي بكتــاب القاضــي إلــى قــاض آخــر1.

ــم كفيــل، أو 3-  ــه بتقدي ــة غيــاب المحكــوم علي ــه فــي حال ــزم المحكمــو ل للقاضــي أن يل
منعهــن مــن التصــرف فــي مــال المحكــوم بــه2.

ــه مــازال 4-  ــأن حق ــاً ب ــة غيــاب خصمــه أن يحلــف يمين ــى المدعــى فــي حال يجــب عل
ــن3. ــة ، لالســتيثاق و حصــول اليقي ــه بين ــو كان ل ــى ول ــه ،حت ــاً بذمت قائم

إذا حضــر الغائــب كان م نحقــه طلــب تأجيــل الحكــم إلعــداد دفاعــه أو الطعــن فــي 5- 
الحكــم إذا كان قــد صــدر إذا تبقــى لــه الحجــة فــي تجريــح الشــهود أو إثبــات بــراءة 
ــى  ــي الحكــم عل ــق ف ــا يتعل ــي م ــاه ف ــذي ذكرن ــى الوجــه ال ــه عل ــم بينت ــه أو تقدي ذمت

الغائــب ، وفيمــا إذا كان ممتنعــاً عــن الحضــور أو فــاراً مــن مجلــس القضــاء 4.
13-كفالة عقد دفاع في القانون اإلماراتي:

نــص المشــرع فــي المــادة 28 مــن الدســتور اإلماراتــي علــى أن »للمتهــم الحــق فــي أن 
يــوكل مــن يملــك القــدرة للدفــاع عنــه أثنــاء المحاكمــة ويبيــن قانــون األحــوال التــي يتعيــن 
فيهــا حضــور محــاٍم عــن المتهــم «.ولــم يلــزم المشــرع فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
ــن  ــاز م ــم أج ــن ث ــادة )50( حضــور الخصــوم بأنفســهم وم ــنة 1992 الم ــم 11 لس رق
يوكلهــم مــن المحاميــن اللهــم إال إذا رأت المحكمــة ضــرورة حضــور الخصــم فــي الجلســة 
التــي تحــدده الســتجوابه ســواء كان ذلــك بنــاًء علــى أمــر المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو 

بنــاًء علــى رغبــة الخصــم اآلخــر.
وقضــت المحكمــة االتحاديــة العليا5بأنــه مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن ســؤال 
المتهــم األجنبــي الــذي ال يعــرف اللغــة العربيــة بمحضــر جمــع االســتدالالت ال1ي أقــام 
الحكــم المطعــون فيــه إدانتــه علــى أساســها دون االســتعانة بمترجــم ألخــذ أقولــه يوصــم 

الحكــم بالبطــالن.

1  انظر بحثنا اإلنابات القضائية في إجراءات التقاضي و التنفيذ ،طبعة 2002.
2  النهــاةي فــي مجــرد الفقــه و الفتــاوي لمحمــد بــن الحســن الطرابلســي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

طبعة 1980 ص352.
3  أدب القاضي المماوردي جزء 7 ص 226.الشرعبي حق ص297.

4  تبصرة الحكام البن فرحون جزء 1 ص 98 ، 99 .أدب القاضيي للماوردي جزء 2 ص 328
5  الدائرة الشرعية الطعن رقم 360 لسنة 22 ق .جلسة 8 سبتمبر 2001.
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كفالة الحق في التقاضي في الشريعة اإلسالمية 
ومدى تطابق أحكام القانون اإلماراتي معها

الخاتمة
فــي هــذه الخاتمــة وددت ان أعــرض لمــا أســفر عنــه البحــث مــن نتائــج ومــا نــراه مــن 

توصيــات واقتراحــات علــى الوجــه االتــي :
1_ لقــد أظهرنــا – وبحــق- أنــه ،كــم اســهمت الشــريعة ااٍلســالمية بحــظ وافــر فــي اٍقــرار 
مبــادئ التقاضــي األساســية كمبــدأ المســاواة وحــق الدفــاع وغيرهــا . فــال يلقــن القاضــي 
أحــد الخصــوم حجــة وليــس لــه أن ينبهــه اٍليهــا مالــم يكــن فــي مســألة فيهــا حــد ،وليســت 
ــا التســوية بيــن المســلم وغيــر المســلم فــي  ــاد وقــد رجحن متعلقــة بحــق مــن حقــوق العب

مجلــس القضــاء ،واعتمدنــا فكــرة المســاواة فــي العمــل الظاهــر.
ويحمــد للمشــروع الدســتوري ااٍلماراتــي كفالتــه لحــق التقاضيللنــاس كافــة وعملــه علــى 
تقريــب جهــات القضــاء ،وحجــب أي ســلطة مــن تحصيــن أعمالهــا التــي تتعــارض 
ــه  ــراً بأحــكام الفق ــم  - وتأث ــن ث ــة القضــاء، وم ــن رقاب ــه م ــوق االنســان وحريات ــع حق م
ــرار مــن  ــن أي عمــل أو ق ــى تحصي ــن عل ــي القواني ــه يحظــر النــص ف األســالمي – فان

ــة القضــاء  . رقاب
2_ أن القضــاء الطبيعــي هــو القضــاء الــذي يتصــف بصفــة الــدوام . وقضاتــه غيــر قابلين 
للعــزل ،ويطبقــون قواعــد القانــون العاديــة ،بمــا يكفــل لاٍلنســان حقــه فــي الدفــاع .ومــن 
ثــم فــٍان المحاكــم المؤقتــة ال تعــد قضــاء طبيعيــاً. رأينــا ان القضــاة المســلمين كانــو بمنــأى 
عــن تدخــل الخليفــة أو الــوالة غــي أعمالهــم .أي تحققــت ضمانــة اســتقالل القضــاء مــن 

الناحيــة الوظيفيــة ، واٍن لــم تكــن مســتقلة مــن الناحيــة العضويــة .
وقــد جعــل المشــرع ااٍلماراتــي المحاكــم هــي وحدهــا الجهــة القائيــة المختصــة بالفصــل 
فــي كافــة المنازعــات القضائيــة . ومــن ثــم فلــم يأخــذ المســرع ااٍلمارتــي بفكــرة المحاكــم 
ــا  ــة كم ــرة القانوني ــدة والخب ــتقالل والحي ــا االسس ــاة فيه ــر للض ــي ال توف ــة ، الت الخاص
ــد عــرف  ــي ق ــريع ااٍلمارات ــاواة . واٍن كان التش ــاع والمس ــق الدف ــن ح ــر للمواطني التوف
محاكــم متخصصــة بمحاكــم الشــرطة وهــي ليســت محاكــم بالمعنــى القانونــي ألنهــا 
محاكــم تأديبيــة . وعــرف فكــرة الدوائــر المتخصصــة كدائــرة أمــن الدولــة داخــل النســق 

ــن للفصــل فيهــا . ــي العــام ، بحكــم الحاجــة الماســة لقضــاة متخصصي القضائ
ــم  ــوق الخص ــرام حق ــاع واحت ــق الدف ــرام ح ــى احت ــالمية عل ــريعة األس ــت الش 3-حافظ
ــا  ــا وم ــي أقرته ــى القواعــد الت ــي عل ــدى المشــرع المارات ــة األوجــه ، واهت ــب بكاف الغائ
ــر عــدأل  ــي  أكث ــاء نظــام قضائ ــي بن ــاهم ف ــا أن تس ــن له ــدة يمك ــه أوجــه ع ــت أمام زال

ــي . ــام قانون ــة أي نظ ــو غاي ــثة ، وه ــل مش ــاالً وأق واســرع من
واخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

القضاء بالشاهد واليمين
إعداد

المستشار : عبيد محمد ابراهيم
المفتش القضائي األول
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تقديم:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه اٍلــى 

يــوم الديــن ،وبعــد :
فــٍان الشــهادة كمــا عرفهــا الراغــب األصفهانــي هــي : »قــول صــادر عــن علــم حصــل 
بمشــاهدة بصيــرة او بصــر«1. وعرفهــا الشــيخ اٍبراهيــم الباجــوري بأنهــا : »اٍخبــار بحــق 

لغيــره علــى غبــره بلفــظ مخصــوص »2 .
واليميــن: هــو الحلــف بــاهلل تعالــى قــال الــرازي » اٍنمــا ســمي الحلــف بــاهلل يمينــاً ألنهــم 
كانــوا اٍذا تحالفــو ضــرب كل امــرئ منهــم يمينــه علــى يميــن صاحبــه وحمــع اليميــن أيمــن 

وأيمــان » 3 
ولشــهادة الشــهود أيمــان المتخاصميــن أهميــة كبيــرة فــي األثبــات القضائــي فــي الشــريعة 
ــام  ــر الدعــاوي أم ــا أم ــوق ويحســم بهم ــا الحق ــت بهم ــن تثب ــم دليلي ــا أه ااٍلســالمية /فهم

القضــاء 
لذلــك أولــى فقهــاء ااٍلســالم عنايــة كبيــرى لمباحــث الشــهادة واأليمــان فــي كتبهــم وفصلــو 

أحكامهــا فــي أبــواب القضــاء وااٍلثبــات .
ولعــل مــن الجوانــب الجديــرة بالبحــث والدراســة فــي هــذا المجــال هــو القضــاء بالشــاهد 
واليميــن فهــو موضــوع ثــار حولــه خــالف كبيــر بيــن الفقهــاء وتعاركــت أدلتهــم حولــه 

يجــدر بالباحــث الوقــوف عليهــا وتجليتهــا حتــى يظهــر وجــه الحــق فــي الموضــوع .
وأعرض موضوع القضاء بالشاهد واليمين في ثالث مباحث :

 المبحث األول : القضاء بالشاهد واليمين وفيه مطلبان :
المطلب األول : القضاء بالشاهد ويمين المدعي .

المطلب الثاني : هل القضاء بالشاهد وحده أو اليمين وحدها او بهما معاً .
المبحث الثالث :ما يثبت بالشاهد واليمين .

وهللا ولي التوفيق
المبحث األول: القضاء بالشاهد واليمين 

أعرض الحديث في هذا البحث في مطلبين :

1    المفردات في غريب القران ص 268  كتاب » الشين » 1 
2   حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع  3/356 .   

3    مختار الصحاح ي657 باب الياء مادة ) ي م ن (   
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1 – المطلب األول : القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي .
2 – المطلب الثاني : القضاء بشهادة امرأتين ويمين المدعي .

المطلب األول : القضاء بشهادة الواحد ويمين المدعي  
اختلف الفقهاء في هذا الموضوع اٍلى اتجاهين :

ــي  ــن األحــكام ال ف ــم م ــي حك ــن ف ــم بالشــاهد واليمي ــه ال يجــوز الحك ــاه األول :أن االتج
ــا . ــي غيره ــوال وال ف األم

ــم النخعــي والشــعبي والزهــري واألوزعــي وابــن شــبرمة والليــث بــن  وبــه قــال اٍبراهي
ســعد والحكــم بــن عتيبــة 1 وهــو مذهــب أبــي حنيفــة وأصحابــه 2 .واســتدل أصحــاب هــذا 

االتجــاه الفقصهــي لمذهبهــم باأللــة األتيــة :
ــم يكونــو رجليــن فرجــل  ــه تعالــى )واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــٍان ل 1 – قول

ــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء (. 3 وامرائت
ــة انهــا توجــب بطــالن القــول بالشــاهد واليميــن وذلــك ألن  ووجــه االســتدالل بهــذه االي
قولــه تعالــى )واستشــهدوا ( يتضمــن ااٍلشــهاد علــى عقــود المداينــات التــي ابتــداْ الخطــاب 

بذكرهــا .

ــن ،  ــظ للحالي ــال اللف ــا الحتم ــذ به ــم األخ ــزوم الحاك ــم ول ــد الحاك ــا عن ــن اقامته ويتضم
وألن ااٍلشــهاد علــى العقــد اٍمــا الغــرض منــه اٍباتــه عنــد التجاحــد، فقــد تضمــن ال محالــة 
استشــهاد الشــاهدين أو الرجــل والمرأتيــن علــى العقــد عنــد الحاكــم و اٍذا كان كذلــك فــٍان 
ظاهــر اللفــظ يثتضــي ااٍلجــاب ألنــه أمــر ، وأوامــر هللا تعالــى محمولــة علــى الواجــب فــي 
األصــل فقــد ألــزم هللا الحاكــم الحكــم بالعــدد المذكــور كقولــه تعالــى : )فاجلدوهــم ثمانيــن 
جلــدة (4 وقولــه تعالــى : )فاجلــدو كل واحــد منهمــا مائــة جلــدة (5    ولــم يجــز االقتصــار 
علــى مــادون العــد المذكــور ، كذلــك العــدد المذكــور للشــهادة غيــر جائــز االقتصــار فيــه 
علــى مادونــه وفــي تجويــز أقــل منــه مخالفــة للكتــاب كمــا لــو اجــاز مجيــز أن يكــون حــد 

القــذف ســبعين أو حــد الزنــا تســعين كان مخالفــاً للقــران .
وايضاًقــد انتظمــت االيــة شــيئين مــن امــر الشــهود ، أحدهمــا : العــدد واالخــر : الصفــة ، 

1    المغني البن قدامة : 130/14 ، نيل األوطار 610/8 شرح صحيح مسلم للنوري 4/12 .  
2  بائع الصنائع في ترتيب الشرائح للكاساني 425/8، 426 .  

3  سورة البقرة 282.  
4 سورة النور: 4  

5 سورة النور :3.   

وهــي أن يكونــوا أحــراراً مرضييــن لقولــه تعالــى : )مــن رجالكــم ( وقولــه تعالــى : )ممــن 
ترضــون مــن الشــهداء ( فلمــا لــم يجــز اٍســقاط الصفــة المشــروطة لهــم واالقتصــار علــى 
مــا دونهــا لــم يجــز اٍســقاط العــدد، اٍذ كانــت اليــة مقتضيــة الســتيفاء األمريــن فــي تنفيــذ 
الحكــم بهــا وهــو العــدد ، والعدالــة ، والرضــا ، فغيــر جائــز اٍســقاط واحــد مهــا والعــدد 
أولــى باالعتبــار مــن العدالــة والرضــا . ألن العــدد معلــوم مــن جهــة اليقيــن والعدالــة اٍنمــا 

تثبتهــا مــن طريــق الظاهــر ، ال مــن طريــق الحقيقــة واليقيــن 1 .
ــليم  ــرض التس ــى ف ــار عل ــن االث ــة م ــوى االي ــا س ــاج بم ــدم االحتج ــد ع ــه يفي ــذا كل وه
بصحتهــا ، اٍذ غيــر جائــز نســخ القــران بأخبــار االحــاد ، ووجــه النســخ أن المفهــوم منــه 
الــذي اليرتــاب فيــه احــد ســامعي األيــة مــن أهــل اللغــة حظــر قبــول أقــل مــن شــاهدين 

ــن ، او رجــل وامرأتي

ــرك  ــه ت ــت علي ــى مادل ــن عل ــاهد واليمي ــم بالش ــوزة للحك ــار المج ــتعمال األخب ــي اس وف
لموجــب االيــة واالقتصــار علــى أقــل مــن العــدد المذكــور فــي االيــة واٍذ غيــر الجائــزان 

ــة الشــاهد واليميــن 2  ينطــوي تحــت ذكــر العــدد المذكــور فــي االي
2 – قول النبي )ص( : »البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » 3 .

قال عالء الدين الكاساني : »وجه االستدالل من وجهين :
1 – أن النبــي )ص( – أوجــب اليميــن علــى المدعــي عليــه ولــو جعلــت حجــة المدعــي 

ال تبقــى واجلــة علــى المدعــى عليــه وهــو خــالف النــص .
ــه –)ص(- ذكــر  ــه ، ألن ــه –)ص(- جعــل كل جنــس اليميــن حجــة المدعــي علي 2 – أن
اليميــن بـــ “ال التعريــف” فيقتضــي اســتغراق كل الجنــس ، فلــو جعلــت حجــة المدعــي ال 
يكــون كل جنــس اليميــن حجــة المدعــى عليــه بــل يكــون مــن األيمانمــا ليــس بحجــة لــه 

وهــو يميــن المدعــي وهــو خــالف النــص »4 .

1 احكام القران المجضاص 514/1.  
2 أحكام القران للجصاص : 518/1 .   

3 رواه ابــن ماجــه فــي بــاب البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى المدعــى عليــه برقــم)2321( فــي كتــاب 
ــكام ،من    األح

حديــث ابــن عبــاس، ســنن ابــن ماجــه : ص250، ورواه الترمــذي بلفــظ »أن رســول اللــه -)ص(-قضــى 
أ اليميــن علــى المدعــى عليــه »فــي بــاب مــا جــاء فــي البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى المدعــى عليــه 
ــان  ــذي ص 235 والروايت ــع الترم ــكام . جام ــاب األح ــي كت ــاس ف ــن عب ــث اب ــن حدي ــم )1343( م برق

صححهمــا الشــيخ األلبانــي .   
4   : 172/8-173 ورد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنوريــر األبصــار المعــروف بحاشــية ابــن 
عابديــن  295/8-269   بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع 425/8 426- ، وانظــر : نتائــج األفــكار 
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ــم  ــذي خاص ــي ال ــي الحضرم ــه ف ــن أبي ــر ع ــن حج ــل ب ــن وائ ــة ب ــا رواه علقم 3 – م
الكنــدي فــي أرض ادعاهــا فــي يــده ، وجحــد الكنــدي ، فقــال النبــي –)ص(- للحضرمــي 

ــك “ 1 . ــك اٍال ذل ــس ل ــه، لي :”شــاهداك أو يمني
قــال الجصــاص : »فنفــى النبــي-)ص(- أن يســتحق شــيئاًبغير شــاهدين ، أخيــراً أنــه ال 

شــيء لــه غيــر ذلــك  »2 .
ــا معمــر عــن الزهــري فــي اليميــن مــع الشــاهد  ــد الــرزاق قــال : حدثن 4 – مــارواه عب
قــال : » هــذا شــيء أحدثــه النــاس . ال ،ااٍل الشــاهدين وفــي روايــة عنــه أنــه كان يقــول 

»اليميــن مــع الشــاهد بدعــة وأول مــن اجــازه معاويــة » 3 .
5 – مــارواه عبــد الــرازق قــال: أخبرنــا ابــن جريــج قــال: كان عطــاء يقــول : » ال تجــوز 
شــهادة علــى وال غيــره دون شــاهدين حتــى اٍذا كان عبــد الملــك ابــن مــروان جعــل مــع 

شــهادة الرجــل الواحــد يميــن الطالــب » 4 .
6 – مــا روي عــن ابــن جريــج عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح قــال : » ادركــت هــذا البلــد 
-يعنــي مكــة -ومــا يقضــى فيــه الحقــوق ااٍل بشــاهدين حتــى كان عبــد الملــك ابــن مــروان 

يقضــي بشــاهد ويميــن » 5 .
7 – روى الليــث بــن ســعد عــن زريــق بــن حكيــم أنــه كتــب اٍلــى عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــة بشــهادة الشــاهد ويميــن صاحــب الحــق .  ــه : » اٍنــك كنــت تقضــي بالمدين وهــو عامل
ــال  ــك ف ــر ذل ــى غي ــاس عل ــا الن ــا وجدن ــك واٍن ــا نقضــي كذل ــا كن ــه عمــر : »اٍن ــب اٍلي فكت

ــن » 6 . ــن أو برجــل وامرأتي ــن ااٍل بشــهادة رجلي تقضي
ــا  ــار ألنه ــوة ااٍلظه ــة ق ــاره وللبين ــى اٍظه ــاج اٍل ــاً فيحت ــراً خفي ــي أم ــي يدع 8 – »المدع
كالم مــن ليــس بخصــم ، فجعلــت حجــة المدعــي ، واليميــن اٍن كانــت مؤكــدة بذكــر اســم 
هللا -عــز وجــل – لكنهــا كالم الخصــم فــال تصــح حجــة المظهــرة للحــق وتصلــح حجــة 
المدعــي ألنــه متمســك بالظاهــر ، وهــو ظاهــر اليــد فحاجتــه اٍلــى اســتمرار حكــم الظاهــر 
ــة  ــة حج ــل البين ــكان جع ــتمرار ، ف ــة لاٍلس ــي كافي ــت كالم الخصــم فه ــن واٍن كان واليمي
المدعــي وجعــل اليميــن حجــة علــى المدعــى عليــه وضــع الشــيء فــي موضعــه وهــو حــد 

فــي كشــف االرمــوز و األســرار  
1  صحيح مسلم بشرح النووي ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجره النار.  

2 أحكام القرأن للجصاص 515/1  
3 المصدر السابق 1/ 517   
4 نفس المصدر والموضع .  

5 نفس المصدر والموضع .    
6 نفس المصدر والموضع .   

الحكمــة    وعلــى هــذا يخــرج القضــاء بشــاهد واحــد ويميــن مــن المدعــي أنــه ال يجــوز 
عندنــا » 1 » والــرد اٍلــى المدعــي يكــون وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه وهــذا حــد 

الظلــم » 2 
9 – اٍن اليمين لو كانت كالشاهد لجاز تقديمهما عليه كما يقدم أح

 الشــاهدين علــى األخــر فلمــا لــم يجــز تقديمهــا دل ذلــك علــى عــدم جــواز الحكــم ، اٍذ أنــه 
ال يجــوز الحكــم بشــاهد واحــد 3 .

10 – اٍن شــهادة الكافــر ال تقبــل علــى المســلم فــي المداينــات ، وهــذا ممــا ال خــالف فيــه 
، وكذلــك شــهادة الفاســق غيــر مقبولــة ، وعلــى القــول بالشــاهد واليميــن يســتحلف الكافــر 
ــل هــذه الشــهادة  ــو شــهد مث ــه ، وهــو ل ــه بيمين ــا يدعي والفاســق مــع شــاهده ويســتحق م
لغيــره وشــهد عليهــا خمســين يمينــاً شــهادته وال اٍمانــه واٍذا أدى لنفســه وحلــف اســتحق مــا 

ادعــى بقولــه مــع أنــه غيــر مرضــي ال فــي شــهادته وال فــي أيمانــه 4 .
11 – أنه لما تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمين للمدعي 5 .

12 – القياس على أحكام األبدان 6 .
االتجاه الثاني : أنه يجوز الحكم بالشاهد واليمين 

ــي -رضــي هللا عنهــم –  ــو بكــر وعمــر وعثمــان وعل ــاء الراشــدون : أب ــال الخلف ــه ق وب
وفقهــاء المدينــة الســبعة :ســعيد بــن المســيب وعــروة بــن الزبيــر ، والقاســم ابــن محمــد 
ــد هللا وســليمان  ــن عب ــد هللا ب ــد ، وعبي ــن زي ــد الرحمــن ، وخارجــة ب ــن عب ــو بكــر ب وأب
بــن يســار ، وهــو قــول الحســن البصــري وشــريح القاضــي اٍيــاس بــن معاويــة وعبــد هللا 
بــن عتبــة وأبــي ســلمة ســلمة بــن عبــد الرحمــن ويحيــى بــن يعمــر وربيعــة الــرأي ابــن 
أبــي ليلــى وأبــي الزنــاد وقــد قضــى بذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز وكتــب اٍلــى عمالــه أن 
يقضــوا باليميــن مــع الشــاهد وهــو مذهــب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة 7 .

واستدل أصحاب هذا االتجاه الفقهي لمذهبهم باألدلة االتية :
1 – مــارواه ابــن عبــاس -رضــي هللا عنهمــا -: »ان النبــي )ص(- قضــى بيميــن وشــاهد 

1 بدائع الصنائع : 418/8 .   
2 الصدر نفسه : 428/8 .  

3 الفروق للقرافي : 196/4 .   
4 أحكام القران للجمصاص : 519/1 .   

5 الفروق للمقرافي : 196/4 .  
6 نفس المصدر والموضع   

7 موطــأ ااٍلمــام مالــك بروايــة يحيــى الليثــي ص 633 ، المدونــة الكبــرى : 56/9-57، الغنــي البــن 
ــل األوطــار 610/8 .    قدامــة :130/14 ، ني



130131

المستشار / عبيد محمد إبراهيمالقضائ بالشاهد واليمين

1 «
قــال ااٍلمــام الشــافعي : »وهــذا الحديــث ثابــت ال يــرده أحــد مــن أهــل العلــم ، لــو لــم يكــن 

فيــه غيــره ، مــع أن معــه غيــره ممــا يشــده »
وقال النسائي : »اٍسناده جيد ».

وقــال البزار:«فــي البــاب أحاديــث حســان أصحهمــا حديــث ابــن عباس«وقــال ابــن عبــد 
البــر:«ال مطعــن ألحــد فــي اٍســناده »2 

2 – روى جابــر بــن عبــد هللا -رضــي هللا عنهمــا – أن النبــي – )ص( - :«قضــى باليميــن 
مــع الشــاهد » 3 .

3 – روى علــي -رضــي هللا عنــه – أن رســول هللا –)ص(- وأبــا بكــر وعثمــان كانــوا 
يقضــون بشــاهدة الشــاهد الواحــد ويميــن المدعــي “4 .

4 – روى أبو هريرة -رضي هللا – عنه قال »قضى رسول هللا باليمين والشاهد »5 
5 – روى ســرق -رضــي هللا عنــه- أن رســول هللا –)ص(- “أجــاز شــهادة الرجــل الواحــد 

ويميــن الطالــب “6 .
ــي  ــا ف ــص اٍنه ــل ن ــن ب ــم بالشــاهد واليمي ــد جــواز الحك ــا تفي ــث كله ــذه األحادي ــوا: فه قال
محــل النــزاع ، والقــول بعــدم جــواز الحكــم بالشــاهد واليميــن مخالــف لمــا دلــت عليــه هــذه 
األحاديــث وقــد قــال ابــن الجــوزي فــي التحقيــق : عــدد مــن رواه فــزادو علــى عشــرين 
1 صحيــح مســلم بشــرح النــووي : 44/6 الحديــث رقــم )1712( فــي بــاب القضــاء باليميــن والشــاهد 

مــن كتــاب األقضيــة ورواه احمــد فــي المســند : 248/1 ،215، 232  
2 انظر : تلخيص الجبير 205/4 حديث )2132(.  

ــاب  ــن مــع الشــاهد مــن كت ــاب: مــا جــاء فــي اليمي 3 رواه الترمــذي برقمــي )1344 ، 1345( فــي ب
األحــكام ص: 235 وصححهمــا األلبانــي ورواه ابــن ماجــه برقــم )2369( فــي بــاب القضــاء باليميــن مــع 
ــر ايضــاً :  ــند 305/3 ، 385/5 وانظ ــي المس ــد ف ــة ص : 633 ورواه أحم ــاب األقضي ــن كت ــاهد م الش

ــم )2133(    ــر 306/4 حديــث رق تلخيــص الجبي
4 رواه الدارقطنــي واللفــظ لــه برثــم )4449( فــي كتــاب فــي األقضيــة واألحــكام وغيــر ذلــك 137/4 
قــال محقــق الكتــاب مجــدي منصــور بــن ســيد الشــورى : اٍســناده ضعيــف جــداً ، فيــه : عبــد اللــه بــن محمــد 
بــن ربيعــة ، قــال الداقطنــي : متــروك ورواه الترمــذي برقــم )1345 ( فــي بــاب : مــا جــاء فــي اليميــن مــع 
الشــاهد فــي كتــاب األحــكام ص: 235 ، وقــال بــأن األصــح روايــة جعفــر بــن محمــد بــن ابيــه  مرســالً : 
أن النبــي –)ص(- “ قضــى باليميــن مــع الشــاهد الواحــد “ قــال : وقضــى بهــا علــي فيكــم . وانظــر أيضــاً 
ــال ابــن حجــر :ذكــر فــي التحقيــق : عــدد مــن رأوه  : تلخيــص الجبيــر 206/4 حديــث رقــم )2133( ق

فــزادو علــى عشــرين صحابيــاً وأصــح طرقــه حديــث ابــن عبــاس .   
5  رواه أبــو داود برقــم ) 3610( فــي بــاب القضــاء باليميــن مــع الشــاهد كتــاب األقضيــة مــن كتــاب 
األقضيــة ص : 399 ، 400 ورواه الترمــذي )1343 ( فــي بــاب مــا جــاء فــي اليميــن مــع الشــاهد مــن 
كتــاب األحــكام ص : 235  ،وقــال: حديــث حســن غريــب ،ورواه ابــن ماجــه فــي ســنته برقــم )2368( 

فــي بــاب القضــاء بالشــاهد واليميــن مــن كتــاب األحــكام ص : 255 وصححــه األلبانــي ،  
6 رواه ابــن ماجــه فــي ســنته برقــم )2371( فــي بــاب القضــاء بالشــاهد واليميــن مــن كتــاب األحــكام ص 

:255 ، وقــال البوصيــري : اٍســناده ضعيــف لجهالــة تابعيــه ، وقــال األلبانــي : صحيــح لغيــره .  

صحابيــاً وأصــح طرقــه حديــث ابــن عبــاس ثــم حديــث ابــي هريــرة 1 .
وقــال الشــوكاني : » أحاديــث القضــاء بالشــاهد واليميــن رواهــا عــن رســول هللا – )ص( 
– نيــف وعشــرون نفســاً ، وفيهــا ماهــو صحيــح ، فــأي شــهرة تزيــد علــى هــذه الشــهرة 

. “ 2

6 – اٍن الميــن تشــرع فــي حــق مــن ظهــر صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك شــرعت فــي حــق 
صــاح اليــد لقــوة جنبتــه بهــا ، وفــي حــق المنكــر لقــوة جنبتــه ، فــٍان األصــل بــراءة ذمتــه 

، والمدعــي هاهنــا قــد ظهــر صدقــه ، فوجــب أن تشــرع اليميــن فــي حقــه 3 .
ــه كالمدعــى  ــه اٍذا رجــح جانب ــي حق ــن ف ــن فتســرع اليمي 7 – اٍن المدعــي أحــد التداعيي

ــه 4   علي
8 – قياساً للشاهد على اليد 5 .

ــه تعالــى : )اٍن جائكــن فاســق بنبــئ بتبينــوا ( 6 وهــذا ليــس بفاســق فوجــب أن  9 – قول
يقبــل قولــه مــع اليميــن 7 

وقد رد أصحاب االتجاه الفقهي الثاني على اصحاب االتجاه الفقهي األول باالتي :
ــن  ــم (8 م ــن رجالك ــهيدين م ــى : )واستشــهدو ش ــه تعال ــتداللهم بقول ــى اس ــرد عل 1 – ال

عــدة وجــوه : 
الوجــه األول : النســلم بــأن قولــه تعالى:)واستشــهدو شــهيدين مــن رجالكــم ( نفــي للشــاهد 
واليميــن والأنــه ال يتوصــل اٍلــى الحقــوق وال تســتحق اٍال بمــا ذكــر فيهــا ال غيــر ، غايــة 
مافــي األمــر أنهــا قــررت حكمــا شــرعيا مــن أحــكام الشــهادة ، وهــو ال يــدل علــى نفــي 

غيــره مــن األحــكام 9 .
الوجــه الثانــي: أن قولــه تعالــى : )واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم ( لــو كان مانعــا مــن 
الحكــم بالشــاهد واليميــن ومعارضــا لــه . لــكان قولــه –)ص( – )شــاهداك أو يمينــه ( 10 
مانعــا مــن الحكــم بالشــاهد والمرأتيــن ومعارضــاً لــه وليــس األمــر كذلــك فــال تعــارض 

1 تلخيص الجبير : 206/4 حديث )3133( .   
2 نيل األوطار 610/8 -612   

3 المغني 131/14 ، الفروق : 195/4  
4 الفروق 195/4 ،المنتقي للباجي 184/7  

5 الفروق :196/4 .   
6 سورة الحجرات :6 .   

7 الفروق للقرافي : 196/4 .  
8 سورة البقرة 383 .  

9 انظر نيل األوطار :613/8 .  
10 تقديم تخريجه ص : 168   
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المستشار / عبيد محمد إبراهيمالقضائ بالشاهد واليمين

بيــن كتــاب هللا وســنة رســوله ، وال اختــالف وال تناقــض بوجــه مــن الوجــوه ، بــل الــكل 
مــن عنــد هللا )ولــو كان مــن عنــد غيــر هللا لوجــدوا فيــه اختالفــا كثيــرا (1 .

الوجــه الثالــث : ال نســلم بــأن الزيــادة علــى مــا تضمنتــه األيــة نســخ لهــا ، » الن النســخ 
ــع , والحكــم بالشــاهد  ــه ال رف ــر ل ــادة فــي الشــيء تقري ــة ، والزي ــع واألزال ــاه : الرف معن
واليميــن ال يمنــع الحكــم بالشــاهدين وال يرفعــه ، وألن الزيــادة لــو كانــت متصلــة بالمزيــد 

عليــه لــم ترفعــه ولــم تكــن نســخاً ، فكذلــك اٍذا انفصلــت عنــه » 2 .
وايضــاً النســخ غيــر وارد مــن جهــة مــن جهــة أخــرى لكــن االيــة فــي التحمــل دون األداء 

، يــدل لــه قولــه تعالــى : )اٍذا تداينتــم بديــن اٍلــى أجــل مســمى فاكتبــوه ( 3 .
ــر  ــا فتذك ــل اٍحداهم ــى : )أن تض ــه تعال ــل ، وقول ــو للتحم ــتقبال فه ــا لالس ــرط هن والش

اٍحداهمــا األخــرى(4 فالحصــر فــي التحمــل بــاق ، وال نســخ علــى التقديريــن 5 .
الوجــه الرابــع : ماذكــره اإلمــام الشــوكاني )) ...تخصيــص الكتــاب بالســنة جائــز وكذلــك 

الظيــادة عليــه فــي قولــه تعالــى )و أحــل لكــم مــا وراء ذلكــم(6.
وأجمعــوا علــى تحريــم نــكاح العمــة مــع ابــن أخيهــا وســند اإلجماعفــي ذلــك الســنة الثابتــة، 
ــد أخــذ مــن رد الحكــم  ــك، وق ــة ونحــو ذل ــك قطــع رجــل الســارق فــي المــرة الثاني وكذل
بالشــاهد واليميــن لكونــه زيــادة علــى مافــي القــرآن وتــرك العمــل بأحاديــث كثيــرة كلهــا 
زائــدة علــى مافــي القــرآن كالوضــوء بالنبيــذ و الوضــوء مــن القهقهــة و القيــئ، واســتبراء 
المســبية وتــرك قطــع مــن ســرق مــا يســرع إليــه الفســاد , وشــهادة المــرآة الواحــدة فــي 
الــوالدة ، وال قــود إال بالســيف ، وال جمعــة إال فــي مصــر جامــع ، وال تقطــع األيــدي فــي 
الغــزو ، وال يــرث الكافــر المســلم وال يــؤكل الطافــي مــن الســمك ، ويحــرك كل ذي نــاب 
مــن الســباع ومحلــب طيــر ، وال يقتــل الوالــد بالولــد، وال يــرث القاتــل مــن القتيــل وغيــر 
ــأن األحاديــث  ــو ب ــاب، وأجاب ــى عمــوم الكت ــادة عل ــة التــي تتضمــن الزي ــك مــن األمثل ذل
ــا لشــهرتها  ــل به ــث شــهيرة فوجــب العم ــورة أحادي ــع المذك ــذه المواضي ــي ه ــواردة ف ال

فيقــال لهــم:
ــرون  ــف وعش ــول هللا )ص( ني ــن رس ــا ع ــن رواه ــاهد واليمي ــي بالش ــث القاض وأحادي

1 سورة النساء : 82 ، وانظر : الطرق الحكيمة ص : 137 .   
2 المغني البن قدامة : 131/14.  

3 سورة البقرة : 383 .  
4 سورة البقرة : 383 .   
5 نيل األوطار :613/8  

6  سورة النساء:24.

ــى هــذه  ــد عل ــأي شــهرة تزي ــا ســلف ، ف ــح كم ــا هــوو صحي ــا م ــا، وفيه ــا قدمن نفســاً كم
الشــهرة؟((1.

2- الــرد علــى اســتداللهم بحديــث: ))البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى المدعــى 
عليــه((2.

أ – أن اليميــن التــي علــى المدعــى عليــه ال تتعــداه ، ألن اليميــن التــي عليــه هــي يميــن 
الدافعــة ، واليميــن مــع الشــاهد هــي الجالبــة ،فهــي غيرهــا فلــم يبطــل الحصــر، ولــم يكــن 
قولنــا بيميــن المدعــي مــع المدعــي مــع الشــاعد تحويــالً ليميــن المنكــر بــل إثبــات ليميــن 

أخــرى بالســنة3.
ــن وجــه الحــق  ــة تبي ــظ عــام يعمــم كل بين ــث لف ــي الحدي ــواردة ف ــة ال ــظ البين ب – إن لف

ــن الحــق4. ــن يبي ــان و الشــاهد و اليمي ــة مشــتقة مــن البي ــك أن البين ــه وذل ــدل علي وت
ج – أحاديــث الشــاهد و اليميــن خاصــة وهــذا الحديــث عــام، والخــاص مقــدم علــى العــام 

عنــد التعــارض.
د – أن اليميــن إنمــا كانــت فــي جانــب المدعــى عليــه ، حيــث لــم يترجــح جانــب المدعــى 
ــه بأصــل  ــن ، لقوت ــى باليمي ــه أول ــى علي ــب المدع ــون جان ــوى ، فيك ــر الدع ــيء غي بش
بــراءة الذمة.فــكان هــو أقــوى المدعييــن باســتصحاب األصــل. فكانــت باليميــن مــن جهتــه 
فــإذا ترجــح المدعــى بلــوث ، أو نكــول أو شــاهد كان أولــى  باليميــن لقــوة جانبــه بذلــك 
، فاليميــن مشــروعة فــي جانــب أقــوى المتداعييــن فأيهمــا قــوي جانبــه شــرعت اليميــن 
ــوث شــرعت األيمــان  ــن بالل ــب المدعي ــوي جان ــا ق ــذا لم ــداً . وله ــه وتأكي ــه بقوت ــي حق ف
فــي جانبهــم ولمــا قــوي جانــب المدعــي بنكــول المدعــي عليــه ، كمــا حكــم بــه الصحابــة. 
وصوبــة اإلمــام أحمــد وقــال : مــا هــو ببعيــد ، يحلــف و يأخــذ ولمــا قــوي جانــب المدعــي 
بالبــراءا األصليــة كانــت اليميــن فــي حقــه وكذلــك األمانــاء كالــودع و المســتأجر و 
الوكيــل والوصــي: القــول قولهــم ويحلفــون لقــوة جانبهــم باأليمــان فهــذه القاعــدة الشــرعية 

المســتمرة.
فــإذا أقــام المدعــي شــاهداً واحــداً قــوي جانبــه فترجــه علــى جانــب المدعــي عليــه، الــذي 
ليــس معــه إال اســتصحاب األصــل وهــو دليــل ضعيــف يدفــع بــكل دليــل يخالفــه ، ولهــذا 
ــاهد  ــول الش ــع بق ــرة فدف ــن الظاه ــوث و القرائ ــردودة و الل ــن الم ــول و اليمي ــع بالنك يف

1  نيل األوطار:613/8
2  تقدم تخريجه ص:167.

3  تهذيب الفروق والقواعد السنية :211/4.
4  المصدر نفسه 210/4.
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ــاس أحســن مــن هــذا و أوضــح ؟ مــع  ــأي قي ــن المدعــي ف ــت شــهادة بيمي الواحــد. وقوي
موافقتــه للنصــوص و اآلثــاؤ التــي ال تدفــع1. وفــي هــذا الــرد جــواب علــى دليلهــم الثامــن 

أيضــاً.
ــإن الحصــر  ــك(2. ف ــك إال ذل ــس ل ــه لي ــث : )شــاهداك أو يمين ــا اســتداللهم بحدي 3 – أم
ليــس مــراداً بدليــل الشــاهد و المرأتيــن وألنــه قضــاء يختصــر باثينيــن لخصــوص حالهمــا 
ــه  ــل من ــة ال يقب ــك الصف ــه تل ــول كل مــن وجــد فــي حق ــوع .  ونحــن نق ــك الن ، فيهــم ذل
إال شــاهدان وعليكــم أن تبينــوا أن تلــك الحالــة ممــا قلنــا نحــن فيهــا بالشــاهد و اليميــن3.

4 – أمــا اســتداللهم باآلثــار و األقــوال فإنمــا هــي أقــول لقائليهــا وهــي معارضــى للســنة 
الصحيحــة المنقولــة عــن رســول هللا )ص( ومــن المعلــوم أن القــول إذا تعــارض مــع ســنة 

صحيحــة ال يلتفــت إليــه4.
ــأن  ــر\ود ب ــو م ــه فه ــا علي ــو كان كالشــاهد لجــاز تقديمه ــن ل ــأن اليمي ــم ب ــا قوله 5 – أم
الفــرق بيــن الشــاهد و اليميــن بيــن الشــاهدين بيــن ظاهــر، وذلــك أن الشــاهدين مســتويان 
فــي القــوة ، فــال مزيــة ألحدهمــا فــي التقديــم ، وأمــا اليميــن فتدخــل لتقويــة جهــة الشــاهد 
فقبلــه ال قــوة ،فــال تدخــل وال تشرع،والشــاهدان شــرعاً ألنهمــا حجــةٌ علــى الضعــف5.

ــدان أعظــم ولذلــك ال  ــأن أحــكام األب ــدان فيجــاب ب ــى أحــكام األب 6 – و أمــا قياســهم عل
يقبــل فيهــا شــهادة الســناء6.

7 – و أمــا قولهــم بأنــه لمــا تعــذر نقــل البينــة للمنكــر تعــذر نقــل اليميــن للمدعــي فجوابــه: 
ــه فــي اليميــن الدافعــة، و  ــى المنكــر ال تتعــداه ألن اليميــن التــي علي أن اليميــن التــي عل
ــا  ــم يكــن قولن ــم يبطــل الحصــر ، ول ــة فهــي غيرهــا، فل ــن مــع الشــاهد هــي الجالب اليمي
بيميــن المدعــي م عالشــاهد تحويــالً مــن يميــن المنكــر ، بــل إثبــات ليميــن أخــرى بالســنة 
، فــال يرادفــه لمــا لــم تتحــول البينــة لــم تتحــول اليميــن مــع أن التحويــل واقــع غيــر منكــر 
. ألنــه لــو ادعــى عليــه فأنكــر لــم يكــن لمنكــر إقامــة البينــة، و لــو ادعــى القضــاء كان لــه 

إلقامــة البينــة مــع أنــه بينــة ثابتــة فــي الحالتيــن7.
الترجيح:

1  الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية : ص75.
2  تقدم تخريجه ص167

3  تهذيب الفروق و القواعد السنية 211/4
4  راجع ما تقدم من أحاديث استدل بها أصحاب االتجاه الثاني ص171-170

5  الفروق 198/4
6  الفروق )198/4(.

7  تهذيب الفروق و القواعد السنةي 211/4

ــاهد  ــم بالش ــن جــواز الحك ــي م ــي الثان ــاه الفقه ــه أصحــاب االتج ــا ذهــب إلي ويترجــح م
و اليميــن وذلــك لمــا أوردوه مــن األدلــة العقليــة و النقليــة التــي تــدل بمنطوقهــا  و 
مفهومهــا علــى جــواز الحكــم بالشــاهد و اليميــن و لمــا أتــو هبــه مــن ردود فندت اســتالالت 
أصحــاب االتجــاه الفقهــي األول وقــد صــدق اإلمــام الشــوكاني فــي قولــه :>>جميــع مــا 
أورده المانعــون مــن الحكــم بشــاهد ويميــن غيــر نافــق  فــي ســوق المناظــرة عــن مــن لــه 
أدنــى إلمــام بالمعــارف العلميــة و أقــل نصيــب مــن أنصــاف فالحــق أن أحاديــث العمــل 
بشــاهد ويميــن زيــادة علــى مــادل قولــه تعالــى : ))استشــهدوا شــهيدين(( اآليــة1 و علــى 

ــة لألصــل فقبولهــا متحتــم<<3. ــه )ص( ))شــاهداك أو يمينه((2غيــر منافي مــادل قول
المطلب الثاني : القضاء بشهادة إمرأتين ويمين المدعي:

القائلــون بجــواز الحكــم بالشــاهد و اليميــن اختلفــوا فيمــا بينهــم هــل يجــوز الحكــم بشــهادة 
امرأتيــن ويميــن المدعــي فيهــا إذا لــم يكــن رجــٌل شــاهد أم ال وذلــك إلــى مذهبيــن:

1-المذهب األول: الشافعية و الحنابلة في أحد الوجهين:
وذهبو إلى عدم جواز الحكم بشهادة إمرأتين ويمين المدعي,

قــال اإلمــام النــووي: ))وال يقضــى بشــهادة امرأتيــن ويميــن فــي األمــول قطعــاً،وال فيمــا 
يثبــت بشــهادة النســوة منفــردات علــى األصــح((4

وقــال اإلمــام موفــق الديــن عبــد هللا المقدســي : ))وال تقبــل شــهادة امرأتيــن ويميــن 
المدعــي((5.

واستدلو لما ذهبوا إليه باآلتي:
1 – أن هللا إنما شرع شهادتهن مع الرجل ، فإذا علم الرجل لم تقبل شهادتهن6.

2 – أن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل كما يفيد ظاهر القرآن7.
3  - أن شــهادة المرأتيــن ضعيفــة، و اليميــن ضعيفــة فينضــم ضعيــٌف إلــى ضعيــٍف فــال 

يقبــل8.

1 سورة البقرة 282
2 سبق تخريجه ص : 167

3 نيل األوطار : 114/8
4 روضة الطالبين: ص 1987

5 الغني البن قدامة : 132/14 , 217/1  و الفورق للقرافي 201/4
6 الغني البن قدامة : 132/14 , 217/1  و الفورق للقرافي 201/4
7 الغني البن قدامة : 132/14 , 217/1  و الفورق للقرافي 201/4
8 الغني البن قدامة : 132/14 , 217/1  و الفورق للقرافي 201/4
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ب – المذهب الثاني- المالكية 1 و الحنابلة في أحد الوجهين وهو اختيارابن القيم2.
وذهبوا إلى جواز الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.

وقــال ابــن تيميــة : ))ولــو قيــل : إنــه يحكــم شــهادة أمــرأةٍ واحــدة مــع يميــن الطالــب فــي 
األمــوال ، لــكان متوجهــا3ً((.

واستدلوا لجواز الحكم بشهادة أمرأتين ويمين المدعي باألدلة اآلتية :
1 – أن هللا تعالى أقام للمرأتين مقام الرجل فيقضى بهما مع اليمين كالرجل4.

2 – أن المدعــي يحلــف مــع نكــول المدعــى عليــه ويســتحق بيمينــه مــا حلــف عليــه إذا 
نــكل المدعــى عليــه عــن اليميــن، فمــع المرأتيــن أولــى لكونهمــا مــن النكــول5.

ــل نصــف شــهادة الرجــل،  ــة يقتضــي أن شــهادة المــرأة مث 3 – أن عمــوم الســنة النبوي
ــل شــهادة الرجــل 6. ــن مث فتكــون شــهادة المرأتي

قــال رســول هللا )ص( : )) أليســت شــهادة المــرأة مثــل نصــف شــهادة الرجــل ؟ (( »قلــن 
: بلــى7 قــال ابــن القيــم )) فهــذا يــدل بمنطوقــه علــى أن شــهادتها وحدهــا علــى النصــف 
وبمفهومــه علــى أن شــهادتها مــع مثلهــا كشــهادة الرجــل وليــس فــي القــرآن وال فــي الســنة 
، وال فــي اإلجمــاع مــا يمنــع ذلــك ، بــل القيــاس الصحيــح يقتضيــه ، فــإن المرأتيــن إذا 
ــول  ــإن قب ــه .ف ــا مع ــم تكون ــه و إن ل ــا مقام ــه – قامت ــا مع ــام الرجــل – إذا كانت ــا مق قامت
ــة ، وهــذا موجــوٌد  ــى فيهمــا،  وهــو العدال ــل لمعن ــًى للرجــل، ب ــم يكــن لمعن شــهادتهما ل
فيمــا إذا انفردتــا وإنمــا يخشــى مــن ســوء ضبــط المــرأة وحدهــا وحفظهــا فقويــت بامــرأة 

أخــرى.
وقد تضمن هذا االستدالل الرد على الدليلين األول و الثاني للمذهب األول.

ثــم ردوا علــى اســتدالل أصحــاب المذهــب األول بــأن شــهادة المرأتيــن ضعيفــة ب )) أن 
ال نســلم ضعــف شــهادة المرأتيــن إذا اجتمعتــا. و لهــذا نحكــم بشــهادتهما إذا اجتمعتــا مــع 
رجــل و إن أمكــن أن يؤتــى برجليــن فالرجــل و المرأتــان أصــل ال بــدل. و المــرأة العــدل 
كالرجــل فــي الصــدق و األمانــة و الديانــة، إال أنهــا لمــا خيــف عليهــا الســهو و النســيان 

1 الغني البن قدامة : 132/14 , 217/1  و الفورق للقرافي 201/4
2 الطرق الحكمية : ص 159
3 االختيارات الفقهية:ص 62

4 الفروق للقرافي :203/4 الطرق الحكمية البن القيم ص 159.
5 انظر الفروق للقرافي 202/4

6 انظر الطرق الحكمية البن القيم ص 159 
ــي ســعيد  ــة أب ــاب الشــهادات مــن رواي ــي شــهادة النســاء ، مــن كت ــم )2658( ف 7 رواه البخــاري برق

ــاري 115/7 ــح الب الخــدري انظــر فت

قويــت بمثلهــا وذلــك قــد يجعلهــا أقــوى مــن ا لواحــد أو مثلــه. وال ريــب أن الظــن المســتفاد 
نــت رجــل واحــد دون أمثالهــا1.

و أمــا قولــه تعالــى: ))واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــإن لــم يكونــا رجليــن فرجــل 
و امرأتــان ((2 و لــم يذكــر المرأتيــن و اليميــن فيقــال : ولــم يذكــر الشــاهد و اليميــن وال 
ــع نســوة.  ــن ، وال األرب ــرأة الواحــدة ، وال المرأتي ــرد وال الشــهادة الم ــول ، و ال ال النك
ــه الحــق  ــظ ب ــى مــا حف ــه الحاكــم.  وإنمــا أرشــد إل ــم يذكــر مــا يحكــم ب وهــو ســبحانه ل

وطــرق الحكــم أوســع م نالطــرق التــي يحفــظ بهــا الحقــوق3.
الترجيع:

ــة  ــى أدل ــة عل ــردود القوي ــن و ال ــة الفريقي ــى أدل ــدم مــن االطــالع عل ــا تق ــي مم ــر ل يظه
ــم. ــي. و هللا أعل ــن المدع ــن ويمي ــخادة المرأتي ــواز ش ــول بج ــان الق ــق األول رجح الفري

المبحث الثاني:هل الحكم بالشاهد وحده
أو باليمن وحدها-أو بهما معاً؟

اختلــف القائلــون بالحكــم بالشــاهد و اليميــن حــول هــذا الحكــم .هــل و بالشــاهد وحــده ؟ 
أو باليميــن وحدهــا؟

1 . الــرأي األول: أن القضــاء بالشــاهد فقــط و إنمــا اليميــن تقويــة وتوكيــد لــه. فــإن رجــع 
الشــاهد كان عليــه الضمــان كلــه ألنــه هــو حجــة الدعــوى و هــذا مذهــب الحنابــةل وهــو 

قــول عنــد المالكيــة و الشــافعية.
قــال ابــن القيــم4 : ))وإذا قضــي بالشــاهد و اليميــن فالحكــم بالشــاهد وحــد و اليميــن تقويــة 

وتوكيــد . هــذا منصــوص أحمــد: فلــو رجــع الشــاهد كان الضمــان كلــه عليــه.
قــال الخــالل فــي الجامــع : بــاب إذا قضــى باليميــن مــع الشــاهد فرجــع الشــاهد.ثم ذكــر 
مــن روايــة ابــن مشيش-ســئل أحمــد هــن الشــاهد و اليميــن ،تقــول بــه؟ قــال: أي لعمــري.
قيــل له:فــإن رجــع الشــاهد ؟ قــال :تكــون األلــف علــى الشــاهد وحــده قيــل لــه: ميــف ال 
ــة الشــاهدين؟ قــال: ال ،  تكــون علــى الطالــب؟ ألنــه قــد اســتحق بيمينــه ، وبكــون بمنزل

إنمــا هــو الســنة، يعنــي اليميــن.
وثــال األثرم:ســمعت أبــا عبــد هللا ســئل عــن رجــل قضــي عليــه بشــهادة شــاهدين فرجــع 
ــن  ــاهد ويمي ــي بالش ــإن قض ــه : ف ــل ل ــم. قي ــرد الحك ــه وي ــال : يلزم ــاهدين؟ ق ــد الش أح

1  الطرق الحكمية البن القيم ص 161
2  سورة البقرة 282

3  الطرق الحكمية البن القيم ص 161 
4  الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية البن القيم ص 139
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المدعــي ثــم رجــع الشــاهد؟ قــال: إن أتلــف الشــيء كان علــى الشــاهد ألنــه إنمــا ثبــت هنــا 
بشــاهدته، ليســت اليميــن مــن الشــهادة فــي شــيء.

ــال: يضمــن  ــإن ردع الشــاهد عــن شــهاته بعــد؟ ق ــت ألحمــد: ف ــو الحــارث : قل ــال أب وق
ــه كان الحكــم. ــه ، ب المــال كل

قــال ابــن مشــيش: ســألت أبــا عبــد هللا ، فقلــت : إذا اســتحق الرجــل المــال بشــهادة شــاهد 
مــع يمينــه , ثــم رجــع الشــاهد؟ فقــال : إذا كان شــاهدين، ثــم رجــع شــاهد ، غــرم نصــف 
المــال. فــإن مانــت شــهادة شــاهد مــع يميــن الطالــب ، ثــم رجــع الشــاهد غــرم المــال كلــه 

، قلــت: المــال كلــه ؟ قــال : نعــم.
وقــال يعقــوب بنــت بختــان: ســألت أحمــد عــن الرجــل إذا اســتحق المــال بشــهادة شــاهد 
ــال:  ــن؟ فق ــى اليمي ــش مع ــت : إي ــال. فقل ــرد الم ــال: ي ــم رجــع الشــاهد؟ فق ــه، ث ــع يمين م

ــي )ص(. قضــاء النب
وقــال أحمــد بــن القاســم : قلــت – ألبــي عبــد هللا : فــإن رجــع الشــاهد عــن الشــهادة كــم 

يغــرم؟ قــال المــال كلــه، ألنــه شــاهد واحــد قضــي بشــهادته.
2 – الــرأي الثانــي: أن القضــاء باليميــن فقــط، وال عبــرة للشــاهد ، وإنمــا هــو لترجيــح 
جانــب المدعــي. فــإن رجــع الشــاهد فــال يضمــن شــيئاً. وبهــذا قــال بعــض المالكية1وبعــض 

الشافعية2.
3 – الــرأي الثالــث: أن القضــاء بالشــاهد و اليميــن معــاً . فــإذا رجــع الشــاهد ضمــن كل 
ــد  ــد الشــافعية وقــول عن مــن الشــاهد و المدعــي حالــف اليميــن . وهــذا هــو األصــح عن

المالكيــة.
قــال اإلمــام النــووي )) هــل القضــاء بالشــاهد وحــده، و اليميــن مؤكــدة ، أم بهــا وحدهــا 
وهــو مؤكــد ، أم بهمــا ؟ أوجــه أصحهــا الثالــث فلــو رجــع الشــاهد ، فــإن قلنــا بــاألول: 

ــال. أو الثالث:غــرم النصــف((3 ــي: ف غــرم ، أو بالثان
الترجيح:

ــوقي:  ــة الدس ــن عرف ــد ب ــال محم ــا ق ــه كم ــك أن ــح . ذل ــو الراج ــث ه ــرأي الثال ــل ال لع
ــة للنصــاب، وذلــك ألن األحاديــث الشــريفة علقــت القضــاء  ))اليميــن مــن المدعــي تكمل

ــاً((4. ــا مع ــون القضــاء بهم ــا فيك ــم إليه ــا. ونســبت الحك عليه

1  تبصرة الحكام البن فرحون : 217/1 و أحكام القرآن البن عربي 253/1 
2  روضة الطالبين ص1981
3  روضة الطالبين ص1981

4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 4 /146  

المبحث الثالث:ما يثبت بالشاهد و اليمين
اتفــق المالكيــة و الشــافعية و الحنابلــة علــى أنــه يجــوز الحكــم بالشــاهد و اليميــن فــي كل 
ــك  ــؤول إليهــا، وذل ــا ي ــن مــن األحــكام، وهــي األمــوال وم ــت بالرجــل و المرأتي ــا يثب م
كالبيــع و الشــراء و توابعهــا مــن صفــة فــي المبيــع أو نقــد غيــر نقــد البلــد و اإلجــارة و 
الجعالــة و المســاقاة و المزارعــة و المضاربــة و الشــركة و الهبــة و القــرض و الغصــب 
، و الديــون كلهــا ، و الجنايــة الموجبــة للمــال كجنايــة الخطــأ ، و عمــد الخطــأ، و العمــد 
ــال  ــة، ومــادون الموضحــة مــن الشــجاج. و أمث الموجــب للمــال دون القصــاص كالجائف
هــذا كثيــر ، كلهــا تثبــت بشــهادة الشــاهد الواحــد ويميــن المدعــي، ألنهمــا يقومــان مقــام 

الرجــل الواحــد و المرأتيــن ، فكذلــك تثبــت بالشــهد ويميــن الطالــب1.
و األدلة على قصر ما يثبت بالشاهد و اليمين على األموال وما يؤول إليها:

ــال  ــاهد ق ــن وش ــى بيمي ــي )ص( قض ــا أن النب ــي هللا عنهم ــاس رض ــن عب ــن اب 1 – ع
عمــرو – راوي الحديــث : ))فــي األمــوال((. وفــي روايــة أحمــد : ))إنمــا كان ذلــك فــي 

األمــوال((2 فالحديــث صريــح فــي جــوازه فــي األمــوال فقــط.
2- روى الشــافعي قــال: أخبرنــا مســلم بــن خالــد عــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي قــال: 
ســمعت الحكــم بــن عتيبــة يســأل أبــي وقــد وضــع يــده علــى جــدار قبــر ليقــوم: أقضــى 
ــن أظهركــم.  ــى بي ــال : نعــم، وقضــى بهــا عل ــن مــع الشــاهد؟ ق رســول هللا )ص( باليمي
قــال مســلم: قــال جعفــر فــي الديــن فالديــن مــال. فــدل ذلــك علــى انتفائهــا فــي غيــر نــا 

قضــى بهــا3.

3 – حديــث أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه أن النبــي )ص( قــال: استشــرت جبريــل فــي 
القضــاء باليميــن و الشــاهد فأشــار علــّي باألمــوال وال تعــدو ذلــك4.

4 – قيــاس الشــاهد و اليميــن علــى الشــاهد و المرأتيــن ولمــا لــم يحكــم بالشــاهد و 
المرأتيــن فــي غيــر األمــوال فــال يجــب يحكــم بالشــاهد و اليميــن فيهــا5.

1  المدونــة الكبــرى 43/9-65,44-59,59 التهذيــب فــي اختصــار المدونــة 598/3 تبصــرة الحــكام 
البــن فرحــون 214/1 روضــة الطالبيــن : 1981 للغنــي البــن قدامــة: 129/14 الطــرق الحكميــة فــي 

السياســة الشــرعية ص141.
2  سبق تخريجه ص : 170

3  األم : 356/6.
4  تلخيص الحبير: 206/4 حديث )2134( قال ابن حجر: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف

5  انظر : الفروق للقرافي 200/4، 201 ، روضة الطالبين ص: 1981 ، الطرق الحكمية : 151
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الخاتمة
هذا ما تيسر عرضه من أحكام القضاء بالشاهد و اليمين اتضح من خالله:

أن القضــاء بشــاهد واحــد ويميــن المدعــي أمــر مشــرةع دلــت عليــه األحاديــث الصحيحــة 
و قواعــد اإلثبــات الشــرعية.

ــا  ــاب و الســنة أقام ــن المدعــي هــو الراجــح ألن الكت ــن ويمي أن القضــاء بشــهادة امرأتي
ــن كالرجــل. ــام شــهادة  رجــل واحــد فيثضــي بهمــا مــع اليمي ــن مق شــهادة المرأتي

الراجح:
ــإذا رجــع الشــاهد ضمــن كل مــن الشــاهد و  ــاً ف ــن مع ــم يكــون بالشــاهد و اليمي أن الحك
ــم  ــم قائ ــا و الحك ــت القضــاء عليهم ــث الشــريفة علّق ــن ألن األحادي ــف اليمي المدعــي حال

عليهمــا معــاً.
أن مــا يثبــت بالشــاهد و اليميــن هــي األمــوال ومــا يــؤول إليهــا لمــا دل علــى ذلــك مــن 
األحاديــث ومــا قعـّـده الفقهــاء ، مــن أنــه يجــوز الحكــم بالشــاهد و اليميــن فــي كل مــا يثبــت 

بشــهادة رجــل و امرأتيــن.
اســأل هللا تعالــى أن أكــون قــد أعطيــت بحــث هــذا الموضــوع قــدراً كافيــاً مــن حقــه ، و 

الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
مصادر البحث

القرآن الكريم.	 
أحــكام القــرآن الكريــم ، محمــد بــن عبــد هللا، المعــروف بابــن العربــي، )ت543 هـــ( 	 

القاهــرة : مطبهــى عيســى البابــي الحلبــي. ط/1، 1378 هـــ - 1958م.
ــروف بالجصــاص ، )ت 	  ــرازي المع ــي ال ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــرآن، أب ــكام الق أح

ــخ... ــي . ط/..تاري ــاب العرب ــروت دار الكت 370 هـــ ( بي
االختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه اختارهــا العالمــة الشــيخ 	 

عــالء الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــاس البعلــي الدمشــقي.)ت 803 هـ( 
أشــرف علــى تصحيحــه الشــيخ عبــد الرحمــن حســن محمــود، الريــاض المؤسســة 

الســعيدية ط/.. تاريــخ /...
األم ، اإلمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )ت 204 هـــ( خــرج أحاديثــه و علــق 	 

عليــه : محمــود مطــر جــي- بيــروت : دار الكتــب العلميــة ط/1. 1413 هـــ م.توزيــع 
مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز بمكــة المكرومــة.

ــن مســعود 	  ــر ب ــو بك ــن أب ــام عــالء الدي ــب الشــرائع. اإلم ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ بدائ

الكاســاني الحنفــي )ت 587 هـــ( تحقيــق و تعليــق الشــيخ علــي معــوض و الشــيخ 
ـ 1997 م. ــة ط/1.1418 هــ ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد الموجــود. بي ــد عب عــادل أحم

تبصــرة الحــكام فــي أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام العالمــو برهــان الديــن أبــو 	 
الوفــاء إبرهيــم بــن اإلمــام شــمس الديــن أبــو عبــد هللا محمــد ابــن فرحــون اليعمــري 

المالكــي . بيــروت: دار الكتــب العلميــة ط/.... تاريــخ / ...
تلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر اإلمــام أبــو الفضــل شــهاب 	 

الديــن أحمــد بــن علــي العســقالني . )ت852هـــ( عنــي بتصحيحــه وتنســيقه و التعليق 
ــورة ط/...1284هــــ-  ــة المن ــي . المدين ــي المدن ــد هللا عاشــم اليمان ــه الســيد عب علي

1964 م.
تهذيــب الفــروق و القواعــد الســنية فــي األســرار الفقهيــة ، الشــيخ محمــد علــي بــن 	 

ــاب  ــع كت ــوع م ــل المنصــور. مطب ــه خلي ــه وصحح ــي ضبط ــي المالك ــين المك حس
الفــروق للقرافــي . بيــروت : دار الكتــب العلميــة ط/1 1418 هـــ - 1998م. توزيــع 

مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز مكــة المكرمــة.
الجامــع المختصــر مــن الســنن عــن رســول هللا )ص( ومعرفــة الصحيــح و المعلــول 	 

ــذي  ــن ســورة الترمي ــن عيســى ب ــد ب ــي عيســى محم ــف: أب ــه العمــل. تصني وماعلي
)279-209 هـــ( الريــاض، عمــان بيــت األفــكار الدوليــة ط/...تاريــخ/...

حاشــية الشــيخ إبراهيــم الباجــوري علــى شــرح ابــن قاســم الغــزي علــى متــن أبــي 	 
شــجاع فــي مــذب اإلمــام الشــافعي. القاهــرة المطبعــة الخيريــة ط/..1319هـــ.

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر ، محمــد بــن عرفــة الدســوقي- )1230هـــ( 	 
مصــر: مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي. ط/...تاريــخ/...

ــت 	  ــج أني ــيج محم ــار، الس ــر االبص ــرح تنوي ــار ش ــدر المخت ــى ال ــار عل رد المحت
الشــهير بابــن عابديــن. )ت1152 هـــ( دراســة وتحقيــق و تعليــق: دار الكتــب العلمية 

ط/1 . 1415 هـــ - 1994 م .
ــووي الدمشــقي، )ت 	  ــن شــرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري ــام أب ــن ، اإلم روضــة الطالبي

ــن حــزم. ط/1 ، 1423 هـــ - 2002 م. 676 هـــ ( بيــروت: دار اب
ســنن ابــن ماجــه ، تصنيــف أبــي عبــد هللا محمــد بــن يزيــد بــن ماجــه )273-209 	 

هـــ( الريــاض ، عمــان : بيــت األفــكار الدوليــة ط/....تاريــخ ....
ســنن أبــي داود ، تصنيــف أبــي داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاني.)202-275 	 

هـــ( الريــاض ، عمــان ، بيــت األفــكار الدوليــة ط/...تاريخ/...
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ســنن الدارقطنــي، اإلمــام الحافــظ بــن عمــر الدارقطنــي ) ت 385 هـــ(. علــق عليــه 	 
و خــرج أحاديثــه : مجــدي منصــور ســيد الشــورى . بيــروت : دار الكتــب العلميــة 

ط/1 1417 هـــ - 1996 م.
شــرح النــووي لصحيــح مســلم، محــي الديــن أبــو زكريــا يجيــى بــن شــرف النــووي 	 

، القاهــرة ، مطبعــة مصــر. ط/....تاريــخ/...
ــن 	  ــد ب ــاس أحم ــي العب ــام أب ــروق ، لإلم ــواء الف ــي أن ــروق ف ــواء الب ــروق أو أن الف

ــل المنصــور.  إدريــس الصنهاجــي القرافــي )ت 684 هـــ ( ضبطــه وصححــه خلي
بيــروت: دار الكتــب العلميــة . ط/1 ، 1418 هـــ - 1998م ، توزيــع مكتبــة عبــاس 

أحمــد البــاز بمكــة المكرمــة.
المدونــة الكبــرى إلمــام دار الهجــرة اإلمــام مالــك بــن أنــس األصبحــي ) ت 179 	 

هـــ( روايــة ســحنون بــن ســعيد التنوخــي ) ت 240 هـــ( عــن اإلمــام عبــد الرحمــن 
بــن قاســم العتقــي )ت 191 هـــ ( حققهــا و راجعهــا وقــد لهــا الســيد بــن الســيد عبــد 
الرحمــن هاشــم. طبــع علــى نفقــة صاحــب الســمو الشــيخ زيــاد ســلطان آل نهيــان.

رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 1422هـــ.
محتــار الصحــاح اإلمــام محمــد بــن أبــي بكــر عبــد القــادر الــرازي، بيــروت: مكتبــة 	 

لبنــان ط /..1996م.
مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، المكتــب اإلســالمي للطباعــة 	 

و النشــر ط/...تاريــخ...
ــي 	  ــة المقدس ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد هللا ب ــد عب ــو محم ــق أب ــي ، موف المغن

الجماعيلــي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي )541-620 هـــ( تحقيــق: د. عبــد هللا 
ــة و  ــرة للطباع ــرة ، هج ــو. القاه ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي. و د. عب ــن الترك المحس

النشــر و التوزيــع و اإلعــالن ط/1، 1410 هـــ - 1990م.
المفــردات فــي غريــب القــرآن. أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب 	 

ــروت : دار  ــي. بي ــد ســيد كيالن ــط : محم ــق وضب ــي )ت 502 هـــ( تحقي األصفهان
ــخ/... ــة ط/...تاري المعرف

المنتقــي شــرح موطــأ مالــك، القاضــي أبــو الوليــج ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن 	 
ــادر أحمــد عطــا، بيــروت:  ــد الق أيــوب الباجــي، )ت 494 هـــ( تحقيــق: محمــد عب
دار الكتــب العلميــة ط/1 ، 1420 هـــ 1999م ، توزيع:مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز 

بمكــة المكرمــة.

الموطــأ، اإلمــام مالــك بــن أنــس األصبحــي، بيــروت: دار ابــن حــزم، ط/3.1416هـ 	 
- 1996م ، منشــورات دار اآلفــاق الجديــدة بالمغــرب.

ــودر، 	  ــن ق ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــرار. ش ــوز و األس ــي كشــف الرم ــكار ف ــج األف نتائ
المعــروف بقاضــي زاده أفنــدي قاضــي عســكر روملــي وهــي تكملــة: فتــح القديــر 
للكمــال بــن الهمــام علــى الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي . بيــروت: دار الفكــر، ط/2 

، 1397 هـــ . 1977م
ــد 	  ــام محم ــار. اإلم ــيد األخي ــث س ــن أحادي ــار م ــى األخب ــرح منتق ــار ش ــل األوط ني

ــن  ــه: عصــام الدي ــق علي ــه وعل ــي الشــوكاني )ت 1255 هـــ( خــرج أحاديث بــن عل
الصباطــي. القاهــرة : دار الحديــث ، ط/1 ، 1431هـــ - 2000م.
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


